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                                                                                                    GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 

 

Predmet:   Prijedlog Odluke o  izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

                  službenika i namještenika u upravnim tijelima  Grada Gospića   

                  - na razmatranje i donošenje – dostavlja se – 

 

Poštovani,  

temeljem članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 

7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20) u privitku dopisa dostavljam Vam na razmatranje i 

donošenje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića. 

Obrazloženje: 

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 28/10) 

propisano je da visinu koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u jedinicama lokalne 

i područne (regionalne) samouprave određuje predstavničko tijelo te jedinice, a na prijedlog 

gradonačelnika. 

 Radna mjesta službenika i namještenika su prema Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta 

svrstana u kategorije, potkategorije, razine i klasifikacijske rangove. Važnost potkategorije i razine 

potkategorije radnog mjesta određuje se klasifikacijskim rangom i osnova je za vrednovanje radnih 

mjesta. Prema Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta, radna mjesta pojedinog klasifikacijskog ranga 

mogu biti jednako ili različito vrednovana ovisno o opsegu poslova, dok radno mjesto s 

klasifikacijskim rangom višeg rednog broja ne može biti vrednovano jednako ili više od radnog 

mjesta s klasifikacijskim rangom nižeg rednog broja. 

 Člankom 10. Zakona o plaćama propisano je da se koeficijenti za obračun plaće službenika i 

namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave određuje unutar raspona 

koeficijenata od 1,00 do 6,00 u skladu s čim je i Grad Gospić postupio prilikom donošenja Odluke o 

koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića na 

način da su radna mjesta vrednovana koeficijentima počevši od 1,00  do 3,90. 

 Predložene izmjene i dopune odnose se na usklađivanje predmetne Odluke sa Pravilnikom u 

unutarnjem redu gradske uprave Grada Gospića, kojeg donosi čelnik tijela, odnosno, gradonačelnik, u 

svrhu povećanje učinkovitosti i djelotvornosti upravnih tijela u obavljanju poslova iz svoga 

djelokruga. Izmjenama i dopunama navedenog Pravilnikaod 17. lipnja 2020. godine, došlo je do 

brisanja radnog mjesta „Voditelj Pododsjekaza stanovanje, e nekretnine i naplatu prihoda, a time i 

same unutarnje ustrojstvene jedinice Pododsjeka. Razlog tome sadržan je u činjenici što djelokrug i 

razina složenosti poslova koje trenutno obavlja voditelj Pododsjeka (SSS, razina 3. potkategorije 

rukovoditelja, klasifikacijski rang 10), nadilaze standardna mjerila propisana uredbom o klasifikaciji 

radnih mjesta JLP(R)S („NN“ br 74/10, 125/14) za to radno mjesto. Stoga se umjesto „Voditelje 

pododsjeka za stanovanje, e nekretnine i naplatu prihoda“ sistematizira novo radno mjesto naziva 



„Viši referent za stanovanje, e nekretnine i naplatu prihoda“, koje preuzima poslove ukinutog radnog 

mjesta, te se za njega određuju standardna mjerila koja podrazumijevaju više stručno znanje, veću 

složenost poslova i veći klasifikacijski rang (VŠS, klasifikacijski rang 9). Budući da je prethodno 

navedeno usklađeno sa zakonskim i podzakonskim propisimaodnosno sa standardnim mjerilima 

propisanim Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u JL(P)RS bilo je nužno pristupiti i izmjeni i dopuni 

Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima  Grada 

Gospića  na način da se radno mjesto „Voditelj Pododsjeka za stanovanje, e nekretnine  i naplatu  

prihoda s pripadajućim koeficijentom 1,86 briše, a ustrojava novo radno mjesto pod nazivom Viši 

referent za stanovanje e nekretnine  i naplatu  prihoda  s pripadajućim koeficijentom 2,20. 

 

         Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje Odluke o izmjeni 

Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 

Gospića. 

 

         S poštovanjem, 

 

                               GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

        Karlo Starčević 

 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni 



vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20), Gradsko vijeće Grada 

Gospića na sjednici održanoj dana __________2020. godine donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika 

namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/10, 1/11, 6/11, 6/12, 7/12, 8/12, 6/13, 1/14, 2/14, 8/14, 

3/16, 6/16, 3/18, 2/19, 3/20), članku 2. u tabelarnom prikazu: 

*  točka 12.: „Voditelj Pododsjeka za stanovanje, e nekretnine  i naplatu  prihoda   1,86“, briše se. 

Iza toče 28. dodaje se nova točka 28. a koja glasi; 

„28.a Viši referent  za stanovanje, e nekretnine i naplatu  prihoda  2,20“. 

 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu  dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

 

KLASA: 118-06/10-01/01  
URBROJ: 2125/01-01-20- 
 
 

                                 PREDSJEDNIK GRADSKOG 

VIJEĆA  

                              GRADA GOSPIĆA  

 

                                         Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 
  
 


