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PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima 

za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara 
 
 Gradonačelnik Grada Bjelovara temeljem članka 47. stavka 1. točke 1. Statuta 
Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/2021) donio je sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK    
 
 
 Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara i upućuje Gradskom 
vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 Izvjestiteljica predmetnoga Prijedloga na sjednici Gradskog vijeća bit će 
voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove Željka Vizi. 
 
   
                                                                                      GRADONAČELNIK 
 
                                                                                           Dario Hrebak 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
     BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                 
                     GRAD BJELOVAR 
                     GRADSKO VIJEĆE                                               -  PRIJEDLOG - 
 
 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 2/21) Gradsko 
vijeće Grada Bjelovara na ______ sjednici održanoj dana _______ prosinca 2021. 
godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara 
 

Članak 1. 
 

 U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih 
tijela Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/17, 5/21 – u daljnjem 
tekstu: Odluka) u članku 4. u dijelu radnih mjesta namještenika IV. kategorije, 
potkategorija radnog mjesta namještenik II. potkategorije – razina 2., kod radnog 
mjesta „čistačica“, mijenja se koeficijenta 1,27 i glasi: „1,35“. 
 Ostali dio teksta Odluke ostaje neizmijenjen. 
 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, a stupa na 
snagu 1. siječnja 2022. godine.  
 
KLASA: 120-01/21-01/01 
URBROJ: 2103/01-02-21-4 
Bjelovar, ____ prosinca 2021.                                                                 
                                                                                             PREDSJEDNIK 
                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                     Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 
O b r a z l o ž e n j e 

 
  
 Sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o visini minimalne plaće za 2022. 
godinu („Narodne novine“, broj 117/2021) utvrđen je iznos minimalne plaće za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.   

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih 
tijela Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/2017, 5/2021) 
utvrđen je koeficijent radnog mjesta „čistačica“, IV. kategorije, potkategorije radnog 
mjesta namještenik II. potkategorije – razina 2, klasifikacijskog ranga 13. te iznosi 1,27. 
Radi usklade sa navedenom Uredbom predlaže se izmijeniti koeficijent radnom mjesta 
„čistačica“ 1,27 na način da koeficijent radnog mjesta „čistačica“ glasi „1,35“.  

Predlažem Gradskom vijeću Grada Bjelovara da razmotri navedeni Prijedlog 
odluke i donese Odluku kao u tekstu Prijedloga. 

 
 
 

Pripremila:           
            Viša stručna suradnica                                                                  
za radne odnose i ostale pravne poslove                                             
         Službenica za informiranje 
           Gabrijela Đokić, mag. iur. 

                GRADONAČELNIK  
 
         Dario Hrebak 

 


