
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ - PARENZO 

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradonačelnik 

KLASA: 120-01/18-01/02 

URBROJ: 2167/01-09/01-20-5 

Poreč-Parenzo, 24. studenog 2020. 

 

 Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreč-Parenzo (,,Službeni glasnik Grada Poreč-

Parenzo'' broj 2/2013 i 10/2018),  na prijedlog Upravnog odjela za opću upravu i 

gospodarstvo, KLASA: 120-01/18-01/01, URBROJ: 2167/01-19/01-20-4 od 23.11.2020. 

godine, Gradonačelnik  Grada Poreča-Parenzo  je donio sljedeći  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika, te se dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo na 

razmatranje i donošenje u priloženom tekstu. 

 

2. Na sjednici Gradskog vijeća će sva potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke dati  

Morena Mičetić Fabić, Pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo. 

 

Privitak: 

- Prijedlog Odluke  

 

 

                                                                                               GRADONAČELNIK 

                                                                                                       Loris Peršurić 

 

 

        

Dostaviti: 

1. Gradsko vijeće - ovdje, 

2. Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo - ovdje, 

3. Pismohrana - ovdje. 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ - PORENZO 

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradsko vijeće 

KLASA:  

URBROJ:  

Poreč-Parenzo,  

 
 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo 

("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 02/13 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo je 

na sjednici održanoj             2020. godine donijelo  

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 

 

Članak 1. 

          U članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

(„Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ 08/2018), 

- pod rednim brojem 2., za radna mjesta 2. klasifikacijskog ranga, koeficijent „3,50“    

  mijenja se u koeficijent „4,00“, 

- pod rednim brojem 25., za radno mjesto spremač, koeficijent „1,10“ mijenja se u  

  koeficijent „1,20“ i 

- pod rednim brojem 26., za radno mjesto vratar, koeficijent „1,10“ mijenja se u    

  koeficijent „1,20“. 

 

Članak 2. 
 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo“, a stupa na snagu 

01.01. 2021. godine.                                 

 

         

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK  

                                                                                                GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                       Adriano Jakus 

 
 

 

 

 



                                                                Obrazloženje 

 

 
1. PRAVNA OSNOVA  
Člankom 10. stavkom 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 jedinice lokalne samouprave određuje odlukom 

predstavničko tijelo, na prijedlog gradonačelnika. 

Člankom 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 02/13 i 

10/18) propisano je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju 

pitanja iz njegove nadležnosti određene zakonom. 

 

2. OCJENA STANJA 

Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo donijelo je Odluku o koeficijentima za obračun plaće 

službenicima i namještenicima („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br 08/18). Odluka 

je usklađena sa Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br 74/10 i 125/14). U međuvremenu je utvrđena potreba za 

usklađivanjem koeficijenata sukladno standardnim mjerilima za klasifikaciju radnih mjesta i  

usklađivanje sa zakonskim propisima o minimalnoj plaći.  

 

 

3. OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI OVOM ODLUKOM  

Potrebno je izvršiti malu korekciju iznosa koeficijenata za manji broj radnih mjesta koji se 

predlažu Odlukom, kako bi se izvršilo usklađivanje koeficijenata sukladno standardnim 

mjerilima za klasifikaciju radnih mjesta, odnosno izvršilo usklađivanje sa zakonskim 

propisima o minimalnoj plaći.  

 

 

4. CILJ DONOŠENJA ODLUKE 

Cilj donošenja predložene Odluke je usklađivanje koeficijenata sukladno standardnim 

mjerilima za klasifikaciju radnih mjesta i usklađivanje sa zakonskim propisima o minimalnoj 

plaći i to „Uredbom o visini minimalne plaće“ (Narodne novine br. 106/2019.) i „Zakonom o 

minimalnoj plaći“ (Narodne novine br. 118/2018.). 

 

5. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU   

            ODLUKE  

Sredstva potrebna za provedbu Odluke planirana su u proračunu i projekcijama proračuna 

Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2021.-2022. godine. 

 


