
Na prijedlog gradonačelnika Grada Zaboka, a na temelju članka 10. stavka 1. Zakona 
o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.) i 
članka 30. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 
13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 21. rujna 2010. 
godine, donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU 
o koeficijentima za obračun plaće službenika 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta za obračun 
plaće službenika u upravnim tijelima Grada Zaboka. 

 
Članak 2. 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje 
je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža. 

 
Članak 3. 

 Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi: 
 

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE 
Red.br. Naziv radnog mjesta Koeficijent Klasifikacijski rang 
1. Pročelnik 4,00 1 

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE 
Red.br. Naziv radnog mjesta Koeficijent Klasifikacijski rang 
2. 
 
 
 
3. 

Viši stručni suradnik 
- za opće poslove 
- za financije 
- za društvene djelatnosti 
Samostalni upravni referent 

3,70 
 
 
 

3,70 

6 
 
 
 
6 

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE 
Red.br. Naziv radnog mjesta Koeficijent Klasifikacijski rang 
4. 
 
 
5. 

Stručni suradnik 
- za javnu nabavu 
- za infrastrukturu 
Referent 
- u pismohrani 
- administrativni tajnik gradonačelnika 
- za poreze i naknade 
- računovodstveni referent - knjigovođa 
- blagajnik likvidator 
- za prostorno planiranje 
- komunalni redar 
- prometni redar 

2,80 
 
 

2,40 

8 
 
 

11 

 
Članak 4. 

 Ukoliko nije sklopljen kolektivni ugovor za službenike, aktom gradonačelnika 
određuju se osnovica za obračun plaće službenika, te ostala materijalna i druga prava 
službenika. 

Sredstva za plaće i ostala prava iz ove Odluke osiguravaju se u proračunu Grada 
Zaboka. 



Članak 5. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini koeficijenata i 
osnovici za utvrđivanje plaća gradonačelnika i djelatnika Gradske uprave Grada Zaboka 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/01., 12/06. i 20/06.). 
 

Članak 6. 
 Ova Oduka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 

KLASA:110-01/10-01/02         PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2197/01-02-10-3        Gradskog vijeća 
Zabok, 21. rujna 2010.                   Zoran Krajačić 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Ured Grada, ovdje, 
2. Upravni odjel za financije, ovdje 2x, 
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 
    i javne potrebe, ovdje, 
4. Za objavu u «Službenom glasniku 
    Krapinsko-zagorske županije», 
5. Ured državne uprave u KZŽ, 
    Služba za zajedničke poslove, Krapina, 
6. Za prilog zapisniku, 
7. Za zbirku akta, 
8. Pismohrana.  
 
 


