
 
 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  
ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
KLASA: 431-01/21-01/01 
URBROJ: 2125/1-05-02/1-21-1 
Gospić, 1. veljače 2021. godine 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- ovdje - 
 
 
PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije   
 
PRAVNI TEMELJ: Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 

novine» br. 28/10) i Statut Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 
11/09, 13/09 - ispravak, 21/09,  9/10, 22/10 - p.t., 4/12, 4/13, 6/13 - p.t., 
2/18, 3/18 - p.t., 10/20 i 11/20 – p.t.) 

 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i Župana  
 
IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provedbu ove Odluke potrebna su 
financijska sredstva iz Proračuna 
 
OBRAZLOŽENJE: 

Plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave uređene su Zakonom o plaćama. 

Prema članku 8. Zakona, plaću službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 
radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun 
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika utvrđuje kolektivnim ugovorom, a 
ako ga nema, utvrđuje se odlukom župana (Članak 9.). 

Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika donosi Županijska 
skupština, na prijedlog župana, s tim da se koeficijenti određuju unutar raspona od 1,00 do 6,00 
(Članak 10). 

Na IX. sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine Županijska skupština donijela je Odluku o  
koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske 
županije («Županijski glasnik» br. 20/10). 

Vlada RH u listopadu 2020. godine donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2021. 
godinu. 

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine utvrđena je 
u bruto iznosu od 4.250,00 kn. 

Budući da je za radno mjesto spremačice bruto plaća ispod zakonom propisanog 
minimalnog iznosa potrebno je izvršiti usklađivanje koeficijenta kako bi se zadovoljili Uredbom 
propisani uvjeti. 



Ovim prijedlogom u članku 3. Odluke o  koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije u tabelarnom prikazu radnih mjesta 
IV. kategorije u potkategoriji «Namještenici druge potkategorije» kod naziva radnog mjesta 
«Spremačica» koeficijent «1,00» mijenja se u koeficijent «1,05». 

 
     Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije u predloženom tekstu dostavlja se 
Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 
 
 

P R O Č E L N I C A 
 

Gordana Pađen, dipl.iur., v.r. 



 
 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
Ž U P A N 
KLASA: 431-01/21-01/01 
URBROJ: 2125/1-02-21-2 
Gospić, 1. veljače 2021. godine 
 
 
 

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 

11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – 

pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20 i 11/20 - pročišćeni tekst), donosim 
 
 
 

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  
 
 

 Utvrđujem prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije te isti dostavljam 

Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 

 

 

 

 

 

ŽŽ UU PP AA NN   
  

 mr. Darko Milinović, dr.med., v.r. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 431-01/21-01/ 
URBROJ: 2125/1-01-21- 
Gospić, _____________________ 2021. godine 

 
 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» br. 28/10) te članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 
(«Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 
4/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20 i 11/20 - pročišćeni 
tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na prijedlog Župana, na ___. sjednici 
održanoj _____________ 2021. godine, donijela je  
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 

u upravnim tijelima Ličko-senjske županije 
 

Članak 1. 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim 
tijelima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 10/20) u članku 3. u tabelarnom 
prikazu radnih mjesta IV. kategorije u potkategoriji «Namještenici druge potkategorije» kod 
naziva radnog mjesta «Spremačica» koeficijent «1,00» mijenja se i glasi «1,05».  
 

Članak 2. 

Isplata plaće izračunatih na temelju koeficijenta iz članka 1. ove Odluke počet će s 
plaćom za veljaču 2021. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu ožujku 2021. godine.   
 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Županijskom glasniku» 
Ličko-senjske županije.  
 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

Marijan Kustić 


