
OBRAZLOŽENJE 

prijedloga Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće  

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec 

 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OPĆEG AKTA  

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 

28/10.)  

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14). 

 

II. OCJENA STANJA, TEMELJNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 

SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM ODLUKE 

Općinsko vijeće Općine Martijanec na svojoj  05. i 06. sjednici donijelo je Odluku a potom i 

Izmjene i dopune odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije 

br.11/18i 18/8). 

Predmetnom Odlukom u JUO definirano su  radna  mjesta i njihov naziv,  kategorija, 

podkategorija,klasifikacijski rang, potreban broj izvršitelja i koeficijent.  

Radi potrebe usklađenja s odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) potrebni je 

izmijeniti odredbe Odluke i Odluke o izmjeni odluke u članku 2. i to na način kako je to 

uređeno člankom 1. ove Odluke o izmjeni i dopuni odluke . 

   

 

Ostali razlozi za dopunu Odluke ostaju isti kao i za donošenje Odluke o koeficijentima  za 

obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec 

(Službeni vjesnik Varaždinske županije br.11/18) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Martijanec(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/18 )   

 

III. SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE, TE NAČIN KAKO ĆE 

SE ISTA OSIGURATI 

Financijska sredstva za provođenje ove odluke osigurana su u Proračunu Općine Martijanec 

za 2018. godinu , Razdjel 002  Jedinstveni upravni odjel, Program 1002 Redovna djelatnost 

JUO, tek. i invest. Održ., dod. ulaganja u građ.objekte te nabava nefinanc. imovine, aktivnost 

A100007 Plaće i naknade zaposlenim službenicima.  

Provedba ove dopune Odluke ne iziskuje nova financijska sredstva. 

                 

IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE 

Kao pod Ocjena stanja. 

 

Za zakonitost i točnost predložene odluke i ovog obrazloženja odgovara: Pročelnik JUO 

Krunoslav Kosir, dipl.oec.  

 

Slijedom navedenog, predlažem nadležnim Odborima i Općinskom vijeću Općine Martijanec 

da raspravi i donese Odluku u predloženom tekstu. 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

          Dražen Levak, dipl.iur. 


