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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“ 07/09, 05/10, 
07/10, 01/12, 02/13, 03/13, 07/15, 01/18, 3/20, 1/21) u privitku dopisa dostavljamo vam na 
razmatranje i donošenje prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća 
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića.  
 
 
Obrazloženje: 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Člankom 10. stavkom 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10) propisano je da koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika 
u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne samouprave određuje odlukom predstavničko tijelo, 
na prijedlog gradonačelnika.  
Člankom 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, 1/21), propisano je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće 
akte kojima se uređuju pitanja iz njegove nadležnosti određene zakonom. 
 
II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Predloženim izmjenama i dopunama Odluke, utvrđuju se promjena koeficijenata za slijedeće radna 
mjesta: 

 Voditelj Odsjeka za naplatu komunalnih prihoda i e-nekretnine 
 Voditelj Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo 

 



Kod radnog mjesta: Voditelj odsjeka za naplatu komunalnih prihoda i e-nekretnine - zbog 
potrebe usklađenja koeficijenta ovog radnog mjesta s klasifikacijskim rangom određenim za 
potkategoriju: Rukovoditelj u koju je ovo radno mjesto svrstano sukladno Pravilniku o unutarnjem 
redu gradske uprave Grada Gospića, sadašnji koeficijent 2,98  zamjenjuje se koeficijentom 2,95. 

Kod radnog mjesta: Voditelj odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo - 
vrijedi obrazloženje kao i za Voditelja odsjeka za naplatu komunalnih prihoda i e-nekretnine. 

 
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 
Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Gospića. 
 

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića  donošenje predmetne 
Odluke. 

 

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, 1/21), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana __________ 2022. 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, 1/21, 4/21, 1/22, 5/22), u članku 2., tabelarnom prikazu,  

        

● kod radnog mjesta pod rednim brojem 8., mijenja se koeficijent koji sada glasi: 

 

8. Voditelj Odsjeka za naplatu komunalnih prihoda i e- 
nekretnine 

2,95 

 

• kod radnog mjesta pod rednim brojem 8.a, mijenja se koeficijent i sada glasi: 

8.a Voditelj Odsjeka za komunalno, prometno i 
poljoprivredno redarstvo 

2,95 

 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  
 

 

                 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA  
                    GRADA GOSPIĆA  

                           Ana-Marija Zdunić, mag.iur.,  v.r. 
 

 

 

 

 

 



 


