
         

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BREZNICA 
Općinsko vijeće 

 
KLASA: 120-01/22-01/01 
URBROJ: 2186/023-01-22-1 
Bisag, 03.05.2022. 
 
 Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Breznica („Službeni 
vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Breznica, na sjednici 
održanoj 03.05.2022. godine, na prijedlog općinskog načelnika, d o n o s i  
 

O D L U K U 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica 
 
 

Članak 1. 
 Odlukom o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se 
koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Breznica. 
 

Članak 2. 
 Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci, odnose se jednako 
za muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
 

Članak 3. 
 Plaću službenika, odnosna namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu čini 
umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno 
namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu 
godinu staža, ukupno najviše za 20 %. 
 

Članak 4. 
 Osnovicu za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine utvrđuje načelnik. 
 

Članak 5. 
 Za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela određuju se 
koeficijenti za slijedeća radna mjesta: 

- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela   2,20 
- viši referent       1,40 
- referent – komunalni redar     1,10 
- spremačica       1,00. 



 
Članak 6. 

 Koeficijenti za obračun plaće početi će se primjenjivati za obračun plaće za mjesec 
svibanj 2022. godine. 
 

Članak 7. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica KLASA: 
120-01/18-01/01, URBROJ: 2186/023-01-22-1 od 30.01.2018. godine („Službeni vjesnik 
Varaždinske županije“ broj 16/2018). 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
varaždinske županije“. 
 
 
 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
        Tomislav Ledinski 
 


