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PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjeni  Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara 

 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara je temeljem članka 47. stavka 1. točke 1. 
Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21) donio sljedeći 

 
ZAKLJUČAK 

 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

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

Predmetni Prijedlog na sjednici Gradskog vijeća obrazložiti će pročelnica 
Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Jasna Grgić 
Škaurin, dipl.socijalna radnica  i  gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak. 

 
 
 
                                                                           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 _____svibnja 2022. godine 
donijelo je 
 

ODLUKU 
 

o izmjeni  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  8/19, 5/21 i 9/21) dalje 
u tekstu: Odluka) u članku 4., u dijelu radnih mjesta službenika III. kategorije,   
potkategorija “referent” klasifikacijski rang 11, naziv radnog mjesta “referent za 
socijalnu skrb i zdravstvo”  mijenja se koeficijent 2,00 i glasi 2,2. 
 

Ostali dio teksta Odluke ostaje nepromijenjen. 
 
                                                               Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku 
Grada Bjelovara”. 
 
 
 
KLASA: 120-01/22-01/01 
URBROJ: 2103-01-01-22-1 
Bjelovar, 16.05.2022. 
            
                           Predsjednik Gradskog vijeća 
                                                                                     Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



                                              Obrazloženje 
 

Pravni okvir za donošenje Odluke  
 

Člankom 10. Stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10) propisano je da  koeficijente za obračun 
plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog župana, gradonačelnika, 
odnosno općinskog načelnika. 

Prema Zakonu, plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i 
službama 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.  

Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) 
samoupravi ( “Narodne novine” broj 74/10, 125/14)  propisani su nazivi radnih mjesta, 
te su radna mjesta svrstana u kategorije, potkategorije, razine i klasifikacijske rangove. 
Sukladno članku 9. Uredbe, važnost potkategorije i razine potkategorije radnog mjesta 
u ukupnoj klasifikaciji radnih mjesta određuje se klasifikacijskim rangom. Klasifikacijski 
rang je osnova za vrednovanje radnih mjesta, a radna mjesta grupirana su u 13 
klasifikacijskih rangova. Uredbom nisu propisani koeficijenti za pojedina radna mjesta, 
već je propisano da radna mjesta unutar pojedinog klasifikacijskog ranga mogu biti 
jednako ili različito vrednovana, ali da radna mjesta s klasifikacijskim rangom višeg 
rednog broja ne mogu biti vrednovana jednako ili više od radnih mjesta s 
klasifikacijskim rangom nižega rednog broja. 

 
Osnovna pitanja koja se uređuju odlukom 
 
Poslovi socijalne skrb i zdravstva obuhvaćaju rad sa najosjetljivijom skupinom 

korisnika i rješavanje socijalnih prava i primanja koje korisnici mogu ostvariti sukladno 
Zakonu o socijalnoj skrbi ( “Narodne novine” broj 18/22, 46/22) i Odluci o socijalnoj 
skrbi Grada Bjelovara ( “Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 1/16 I 1/17). 

Neka od prava koja korisnici ostvaruju su isplate različitih vrsta novčanih pomoći 
kao što su sredstava za ogrjev (oko 280 korisnika godišnje-jednokratno), darova za 
djecu (oko 170 darova godišnje), troškova stanovanja (oko 175 mjesečno), 
jednokratnih novčanih pomoći (oko 200 zahtjeva godišnje), rodiljnih naknada (oko 350 
zahtjeva godišnje), božićnica umirovljenicima (oko 580 zahtjeva godišnje – 
jednokratno) i dr 

Kako bi se osigurala advektna socijalna skrb, vodila briga o svakom od korisnika 
i pružala pomoć u rješavanju ne samo socijalnih već i statusnih pitanja, neophodna je 
koordinacija i rad sa Centrom za socijalnu skrb u Bjelovaru, Crvenim križom i Pučkom 
kuhinjom, posebno kad su u pitanju korisnici sa minimalnim mjesečnim primanjima i 
nezbrinute obitelji. Evidencija korisnika kao i rad sa zajedničkim korisnicima usluga 
CZSS-a, Pučke kuhinje i Crvenog križa vodi se ažurirano i redovno.  

Rad sa strankama i korisnicima obuhvaća oko 200 korisnika mjesečno sa 
kojima radi samo jedna osoba sa srednjom stručnom spremom raspoređena na 
radnom mjestu referenta za socijalnu skb i zdravstvo.  

Predložena odluka obuhvaća napredovanje službenice unutar srednje stručne 
spreme obzirom se radi o povećanom opsegu poslova koji je unutar istoga 
klasifikacijskog ranga.  
 
 
 
 
 



 Obrazloženje uz prijedlog Odluke  
 

Postupci rješavanja socijalnih pitanja i priznavanja različitih vrsta pomoći su 
upravni postupci koji podrazumijevaju viši stupanj razine poznavanja upravnog prava i 
područja ali i višegodišnje iskustvo u radu sa strankama koje uključuje  razumijevanje 
socijalne tematike i poznavanje prirode socijalnih problema s kojima su suočeni 
korisnici i mogućnosti njihova rješavanja u djelokrugu nadležnosti Grada Bjelovara.  
 

Budući da predložena Odluka obuhvaća napredovanje unutar stručne spreme, 
ista je usklađena i sa Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, tim više što su poslovi socijalne skrbi u pretežitom dijelu 
nakon imenovanja pročelnice ostali upražnjeni te ih je u okviru svoje stručne spreme u 
povećanom obliku preuzela službenica zaposlena na random mjestu referenta za 
socijalnu skrb i zdravstvo.  
 

Sredstva potrebna za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada 
Bjelovara . 
 

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

 
                 Pripremila  
Pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo 
          socijalnu skrb i opće poslove 
 
Jasna Grgić Škaurin,dipl.socijalna radnica 

    
 
        GRADONAČELNIK 
            Dario Hrebak 
 
 

 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


