
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (''Narodne novine'' broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije'' broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 9. sjednici  
održanoj 27. srpnja 2010. donijelo je

O D L U K U
o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Ferdinandovac  

Članak 1.
Odlukom o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju se 
koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Ferdinandovac. 

Članak 2.
Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac (u 

daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) 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. 

Članak 3.
Za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela određuju se 

koeficijenti za sljedeća radna mjesta:

1. Službenici

1.  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  2,77,
2.  Voditelj Odjela za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove         2,62,
3.  Voditelj Vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih 

djelatnosti - komunalni redar                                                                                                  1,90.
            

2. Namještenici

1. Komunalni radnik – Domar  1,61,
2. Komunalni radnik  1,38,
3. Spremač  1,08.

Članak 4.
Rješenje o plaći službenika i namještenika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama, naknadama i drugim 

primanjima dužnosnika i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac KLASA: 021-
05/98-01/19, URBROJ: 2137/15-98-1 od 14. prosinca 1998. godine, Odluka o izmjenama Odluke o 
plaćama, naknadama i drugim primanjima dužnosnika i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Ferdinandovac KLASA: 021-05/09-01/05, URBROJ: 2137/15-09-1 od 20. veljače 2009. godine, Odluka 
o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama, naknadama i drugim primanjima dužnosnika i djelatnika 



Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac KLASA: 021-05/10-01/10, URBROJ: 2137/15-10-
1 od 11. ožujka 2010. godine, 

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE FERDINANDOVAC

KLASA: 023-05/10-01/02
URBROJ: 2137/15-10-1
Ferdinandovac, 27. srpnja 2010.
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