
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj 

28/10) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", 

broj 74/10, 125/14), Općinsko vijeće Općine Fažana na prijedlog Općinskog načelnika na sjednici 

održanoj 16.03.2018. godine, donosi  

ODLUKA 

o koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika Općine Fažana 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom o koeficijentima utvrđuju se koeficijenti za obračun i isplatu plaće namještenicima 

Jedinstvenog upravnog odjela, koji su raspoređeni na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem 

redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana.  

Članak 2. 

RB Naziv radnog mjesta 
Broj 

izvršitelja 
Koeficijent 

Klas. 

rang 

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1 4,05 1. 

2. Pomoćnik pročelnika za proračun i financije 1 3,30 2. 

3. Viši savjetnik za pravne poslove i imovinske poslove 1 2,72 4. 

4. Viši savjetnik za društvene djelatnosti 1 2,54 4. 

5. Stručni suradnik za financijske poslove 3 2,00 8. 

6.  Stručni suradnik za prostorno planiranje, komunalni sustav i izgradnju 2 2,00 8. 

7. Komunalno-prometni redar 2 1,65 11. 

8. Administrativni referent 1 1,48 11. 

9. Spremačica 1 1,08 13. 

 

Članak 3. 
Plaća službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je 

službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće.  
Tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  

 

Članak 4. 
Visinu osnovice za izračun plaće, sukladno Zakonu, utvrđuje Općinski načelnik.  

 

Članak 5. 
Podaci o izračunu i isplati plaća predstavljaju službenu tajnu, osim podataka koji se odnose na 
osnovicu i koeficijent za izračun plaća.  

Isplata plaća vrši se na način koji osigurava tajnost podataka o plaći.  

Podaci o plaćama mogu se davati po nalogu Općinskog načelnika, odnosno pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela.  

 

Članak 6. 
Pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika donijet će osobe ovlaštene za donošenje tih 

rješenja, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Istarske županije".  

 

KLASA:  011-01/18-01/3    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FAŽANA  

URBROJ: 2168/08-03/00-18-1       Predsjednik: Aleksej Mišan 

Fažana, 16.03.2018.  

 


