
Na temelju čl. 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ br. 74/10, 125/14), te čl.22. Statuta Općine 
Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18) Općinsko vijeće 
Općine Plitvička Jezera na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine 
donosi 

 
O D L U K U 

o visini koeficijenata za obračun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu  

Općine Plitvička Jezera  
 

Članak 1. 

 Koeficijenti za utvrđivanje plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Plitvička Jezera određuju se u slijedećim vrijednostima:  
 
Naziv mjesta:         Kategorija  Koeficijent Klasifikacijski 
           rang: 

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela I.   2,50    1 
 Pomoćnik pročelnika Jedinstvenog  

upravnog odjela     I.  2,30    2 
 Voditelj Odsjeka: 
o za proračun, financije i računovodstvo  I.  1,85    4  
o za gospodarstvo i društvene djelatnosti  I.  1,85    4 
 Viši stručni suradnik:  
o za financije i kontrolu    II.  1,70    6 
o viši stručni suradnik za gospodarstvo,  

zdravstvo, turizam i fondove   II.  1,70    6 
 Viši referent za komunalnu naknadu  III.  1,40    9 
 administrativni tajnik Ureda načelnika  III.  1.20  11 
 administrativni referent Ureda načelnika III.  1,20  11 
 referent za informatičku podršku  III.  1,20  11 
 referent za računovodstvo i financije  III.  1,20  11 
 referent za stambeno-poslovnu djelatnosti III.  1,20  11 
 referent – komunalni redar   III.  1,20  11 
 referent – prometno-poljoprivredni redar III.  1.20  11 
 namještenik za održavanje prostora i voznog 

parka Općine – domar    IV.   1,10  11 
 čistačica      IV.  1,00  13 

 
Provedba EU projekta – privremena radna mjesta 

 viši stručni suradnik – voditelj projekta  II.  1,85    6 
 referent – asistent na projektu   III.  1.30  11 

 
a primjenjivati će se počevši od obračuna plaće za mjesec prosinac 2018. godine, 

koja će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2019. godine.  
 

Članak 2.  

Službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera 
koji su ostvarili radni staž u javnim tijelima od 20 do 29 godina, sukladno članku 39. 
Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17 i 
12/18), te članku 87. Pravilnika o pravima,obvezama i odgovornostima službenika i 
namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera  („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije br. 1/12, 19/12,  4/13 i 19/17),  uvećava se koeficijent složenosti poslova za 4%. 

 



Članak 3.  

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera 
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10, 18/12, 23/12, 27/17 i 16/18) 
 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave, a objavit će se u 
Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.  

 
 
KLASA: 120-02/18-01/02 
URBROJ: 2125/11-02/01-18-02 
Korenica, 28.11.2018. godine 
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