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     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara 

 

 

Gradonačelnik Grada Bjelovara je temeljem članka 45. stavka 1. točke 1. 
Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18) donio 
sljedeći   
 

 
                ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara i upućuje Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje.  

Obrazloženje predmetnog Prijedloga na sjednici Gradskog vijeća dati će 
gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak.   
 

 

 

        GRADONAČELNIK 
 

          Dario Hrebak  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE 
 
  Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 32. 
stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 
2/13, 1/18) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na prijedlog gradonačelnika, na sjednici 
održanoj ___________ 2019. godine donijelo je 
 
 

O D L U K U  
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

upravnih tijela Grada Bjelovara 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Grada Bjelovara. 
 
            Članak 2. 
 
 Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o 
klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14). 
 
            Članak 3. 
 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez 
obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i 
ženski rod. 
 
 
      Članak 4. 
 
 Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose: 
 

 
Radna mjesta službenika I. kategorije 

 

 
Potkategorija 
radnog mjesta 

 
Naziv radnog mjesta 

 
Klasifikacijski 

rang 

 
Koeficijent 

Glavni rukovoditelj    



 Pročelnik  
 

1. 4,30  

Viši rukovoditelj    

 Voditelj Odsjeka 3. 3,90 

 
 

Radna mjesta službenika II. Kategorije 
 

 
Potkategorija 
radnog mjesta 

 
Naziv radnog mjesta 

 
Klasifikacijski 

rang 

 
Koeficijent 

Viši savjetnik -
specijalist 

Viši savjetnik -specijalist 2. 3,80 

 Viši unutarnji revizor 2. 3,78 

Viši savjetnik    

 Viši savjetnik  4. 3,60 
 
 

    

 Unutarnji revizor 4. 3,42 

Savjetnik    

 Savjetnik 5. 3,40 

 Pomoćni unutarnji revizor 5 3,25 

Viši stručni 
suradnik 

   

 Viši stručni suradnik  6. 3,24   

 Samostalni upravni referent 6. 3,24  

 
 

Radna mjesta službenika III. Kategorije 
 
 

Potkategorija 
radnog mjesta 

Naziv radnog mjesta Klasifikacijski 
rang 

Koeficijent 

Stručni suradnik    

 Stručni suradnik  8. 3,20 

Viši referent    

 Viši referent 9. 2,54  

Referent Referent-administrativni tajnik  2,50 

 Referent za poslove gradnje 11. 2,50 

 Referent-prometni redar 11. 2,50 

 Referent za odnose s javnošću 11. 2,50 

 Referent-informatičar 11. 2,00  

    

 Referent-financijski knjigovođa 11. 2,00 



 Referent obračuna plaća 11. 2,00 

 Referent za socijalnu skrb i 
zdravstvo 

11. 2,00 

 Referent ( ostala radna mjesta 
11. klasifikacijskog ranga)   

11. 1,80  

 
 

Radna mjesta namještenika IV. Kategorije 
 

Potkategorija 
radnog mjesta 

Naziv radnog mjesta Klasifikacijski 
rang 

Koeficijent 

Namještenik II. 
Potkategorije-

razina1. 

 
 

  

 Domar 11. 1,80  

 Vozač 11. 2,20  

Namještenik II. 
potkategorije-razina 

2. 

Telefonist 
Dostavljač 

13. 1,20 

 Domaćica  13. 1,15 

 Spremačica 13. 1,10 

 

      Članak 5. 
 

U okviru radnih mjesta službenika II. Kategorije, potkategorija  radnog mjesta 
„Viši savjetnik „ klasifikacijski rang 2., brišu se riječi „za imovinsko pravne poslove“ , a 
koeficijent 3,60 ostaje nepromijenjen.  
      Članak 6. 
 

U okviru radnih mjesta službenika II. Kategorije, potkategorija „Viši savjetnik“, 
klasifikacijski rang 2.,briše se naziv radnog mjesta „viši savjetnik“ i koeficijent 3,50 . 
 
      Članak 7. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima 
za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 8/10, 1/16, 5/16, 8/17). 
 
      Članak 8. 
 
 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“ a stupa na 
snagu 1. siječnja 2020. godine.  
 
 
KLASA: 120-01/19-01/06      PREDSJEDNIK                         
URBROJ:2103/01-02-19-1 
Bjelovar, _______ 2019.     Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 
 



OBRAZLOŽENJE  
 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara u studenome 2017. godine donijelo je 
Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela 
Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 8/17-u nastavku teksta: 
Odluka) kojom su određeni koeficijenti za obračun plaće za sve zaposlene u 
upravnim tijelima Grada Bjelovara. Navedenom Odlukom radna mjesta službenika i 
namještenika upravnih tijela Grada grupirana su u 13 klasifikacijskih rangova.  
 

S obzirom na novo ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i 
provođenja reorganizacije svih upravnih tijela Grada, te povećanja opsega i 
složenosti poslova unutar upravnih odjela Grada , predlaže se donošenje nove 
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih 
tijela Grada Bjelovara. 

Ovaj prijedlog Odluke sačinjen je i u cijelosti usklađen s Uredbom o 
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 74/10 i 125/14). 

U odnosu na važeću Odluku predlažu se sljedeće izmjene:  
1. na radnom mjestu službenika I. kategorije -Voditelj Odsjeka  predlaže se 

koeficijent 3,75 zamijeniti koeficijentom 3,90 iz razloga složenosti, opsega poslova i 
odgovornosti ovoga radnoga mjesta 

2. na radnim mjestima službenika II. Kategorije -u potkategoriji radnog mjesta 
briše se „Viši savjetnik za imovinsko pravne poslove“ te se briše „Viši savjetnik „ sa 
koeficijentom 3,50 a dodaje se potkategorija radnog mjesta  „Viši savjetnik“ i 
koeficijent“ 3,60 

 
Napominjem, da predloženim korekcijama koeficijenata neće doći do 

povećanja mase sredstava za plaće, već će ona u 2020. godini biti manja zbog 
planiranih odlazaka  u mirovinu za koje se neće zapošljavati zamjene.  

 
Predlažem da Gradsko vijeće raspravi i usvoji dostavljeni Prijedlog Odluke. 

 
  
 GRADONAČELNIK 
  
 Dario Hrebak 
 
 
 
 
 
 
 
 


