
 

             
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 6. rujna 2022. 

 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 
 

 
 
 
Poštovani, 

 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada 
Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst. 2/20. i 
1/21.), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave 
Grada Labina. 
 
 Za izvjestiteljicu koja će sudjelovati u radu Gradskog vijeća određujem pročelnicu 
Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove Loretu 
Blašković. 

 

 
GRADONAČELNIK  

 
                                                                                                                    Valter Glavičić, v.r. 

 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             PRIJEDLOG
       
REPUBLIKA HRVATSKA          
ISTARSKA  ŽUPANIJA                                                                                                                        

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 024-03/22-03/ 
URBROJ: 2163-4-01-22-1 
Labin, ______________ 
 

 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10.) i 31. Statuta Grada Labina („Službene novine 
Grada Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 
2/20. i 1/21.) Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici održanoj dana __________ 2022. 
godine donijelo je  

 
ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće  
službenika i namještenika Gradske uprave Grada Labina 

 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske 
uprave Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 16/10. i 3/16.), u članku 2. 
Klasifikacijski rang 9. i 11. mijenjaju se i glase: 

 

9. Klasifikacijski rang  

Viši referent 2,70 

11. Klasifikacijski rang  

Referent I 2,60 

Referent II 2,30 

 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 
Labina“. 

    
                                                                                   
                                                                                    

                                                                                                                    PREDSJEDNICA 
                                                                                                                     Gradskog vijeća 

 
                                                                                                                     Eni Modrušan 
 
 
 
 



  

OBRAZLOŽENJE 
 

1. PRAVNI OKVIR ZA DONOŠENJE ODLUKE  
 

• Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj 28/10.)  

• Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) 
samoupravi ( “Narodne novine” broj 74/10., 125/14.) 

• Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske 
uprave Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 16/10. i 3/16.) 

 
 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM  
 

Predloženom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika Gradske uprave Grada Labina korigiraju se koeficijenti u 
klasifikacijskim razredima 9. i 11.   
Klasifikacijski rang 11. obuhvaća radna mjesta srednje stručne spreme – referent koja će se 
predloženom izmjenom podijeliti na potkategorije referent I sa koeficijentom 2,60 i referent II 
sa koeficijentom 2,30.  
Referent I odnosio bi se na radno mjesto komunalno – prometnog redara čiji opseg poslova 
zahtijeva veći stupanj stručnosti, samostalnosti i odgovornosti. Postupci rješavanja predmeta 
su upravni i neupravni postupci koji iziskuju poznavanje šireg opsega propisa iz područja 
sigurnosti prometa na cestama, propisa iz područja komunalnog gospodarstva, zaštite 
okoliša, zaštite životinja, gradnje i dr., utvrđivanje prekršaja, u stalnom je i direktnom 
kontaktu sa strankama zbog čega izvršavanje radnih zadataka iziskuje veći stupanj 
koncentracije, smirenosti pa i umijeća komuniciranja. 
S godinama se opseg i djelokrug poslova i ostalih referenata povećavao, te su uz 
administrativne poslove dobili povećan opseg poslova digitalizacijom radnih procesa. 
Nadalje, radna mjesta s klasifikacijskim rangom višeg rednog broja ne mogu biti vrednovana 
jednako ili manje od radnih mjesta s klasifikacijskim rangom nižega rednog broja stoga je 
korigiran i koeficijent u 9. klasifikacijskom rangu, koji obuhvaća radno mjesto potkategorije: 
viši referent (sveučilišni ili stručni prvostupnik struke) te se umjesto dosadašnjeg koeficijenta 
2,35 predlaže novi koeficijent 2,70. 
 

3. POTREBNA SREDSTVA ZA OSTVARENJE ODLUKE 
 

Za ostvarenje ove Odluke osigurat će se sredstva iz Proračuna Grada Labina. 
 
 

 GRADONAČELNIK 
 
  Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
Pripremila: Loreta Blašković, v.r., 

      pročelnica UO za poslove Gradonačelnika, 
      Gradskog vijeća i opće poslove 
 
 
 
 

 


