
   PRIJEDLOG TOČKA 5. 
 
KLASA: 120-01/17-01/__       
URBROJ:238/11-01/1-17-__ 
Jakovlje, _____. ožujka 2017. 
 
 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN br. 28/10) i članka 31. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje 
broj 2/13), Općinsko vijeće općine Jakovlje  na ____. sjednici održanoj dana ___. ožujka 2017. 
godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakovlje 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakovlje.  
Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje čini 

umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik 
raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 

Članak 2. 
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji 

radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 
74/10 i 125/14) za svako pojedino radno mjesto i iznose kako slijedi: 
 
 Naziv radnog mjesta koeficijent 
Službenici   
 Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 1,65 
  

Referent za opće i administrativne poslove  
 

1,50 
  

Referent za financije i proračun 
 

1,45 
  

Referent za komunalne i opće poslove-komunalni 
redar 

 
 

1,45 
   
Namještenici   
  

Voditelj komunalnih namještenika 
 

1,15 
  

Namještenici-komunalni radnici 
 

1,10 
   
   
    

 



Članak 3. 
Osnovica za obračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom, odnosno Odlukom načelnika.  
 

Članak 4. 
U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke osobe ovlaštene za donošenje 

rješenja o pravima i obvezama službenika i namještenika donijet će pojedinačna rješenja o plaći 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakovlje.   
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku općine 

Jakovlje. 
 

Članak 6. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima  za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakovlje (Službeni glasnik 
općine Jakovlje broj 4/10) i Odluka  o dopuni Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika 
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje 
broj 3/14).  
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