
 

 

      REPUBLIKA HRVATSKA 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
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PREDSJEDNIKU POGLAVARSTVA  
ISTARSKE ŽUPANIJE 

putem 
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE  

SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA  
Pazin, Dršćevka 3 

 
 
P r e d m e t :  Prijedlog Odluke o vrednovanju rad nih mjesta dužnosnika i  
     djelatnika u tijelima Istarske županije 
 
 
 Poštovani ! 
 
 Priloženo Vam dostavljamo Prijedlog Odluke o vrednovanju radnih mjesta 
dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske županije, sa svim pratećim aktima, te 
molimo da isti uvrstite na narednu sjednicu Županijskog Poglavarstva. 
 
 Sa štovanjem, 
 
 
 
 
                PROČELNICA 
           mr.sc. Silvana Kostešić, dipl.oec. 
 
 
 
Prilozi: 
1. Prijedlog Zaključka 
2. Odluka 
3. Obrazloženje 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“, br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijsko 
Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ___________ 2007. 
godine, donosi  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 

1. Prihvaća se Odluka o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u 
tijelima Istarske županije. 

 
 
2. Tekst Odluke vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u tijelima 

Istarske županije u prilogu je ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 
 
 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula,  
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
 
 

 
 
 
             Predsjednik Poglavarstva 
               Ivan Jakovčić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
 
I.   PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 
 Pravni temelj za donošenje Odluke o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i 
djelatnika u tijelima Istarske županije sadržan je u članku 59. i 77. Statuta Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“ br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06) kojim je 
utvrđena nadležnost Poglavarstva za odlučivanje o određenim pitanjima, kao i donošenje 
akata koje u svom radu donosi.      
 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE     
    NASTAJU NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 
 Ovom Odlukom izvršeno je usklađenje koeficijenta složenosti za pojedina radna 
mjesta sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01) i  Odlukom o 
izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
("Službene novine Istarske županije", broj 13/07), kojom su ustrojene dvije nove 
ustrojbene jedinice i to: Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju temeljem Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07) i Služba za unutarnju reviziju 
sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06).  
 
 
III.  FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 
 
 Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u Proračunu 
Istarske županije za 2007. god.   
 
 
IV.  TEKST PRIJEDLOGA AKTA 
 
 U privitku dostavlja se tekst predmetnog Zaključka.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju članka 48. i članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i 60/01), Vjerodostojnost tumačenja članka 31. 
stavka 1. članka 46. stavka 1. i 2. članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Službene novine Istarske županije br. 6/03 
– pročišćeni tekst i 10/04), Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj 
dana ________________ godine donosi 
 

 
ODLUKU 

o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika  u tijelima Istarske županije 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji za isplatu plaća dužnosnika i djelatnika u tijelima 
Istarske županije. 
 

Članak 2. 
 
Kriteriji iz članka 1. ove Odluke su koeficijenti složenosti poslova i zadaća radnih mjesta i 
kalkulativna osnovica za primjenu tih koeficijenata. 
 

Članak 3. 
 
Koeficijenti složenosti pojedinih skupina radnih mjesta su 
 
1. Župan         6,50 
2. Podžupan         5,50 
3. Član Poglavarstva        4,80 
4. Pročelnik upravnog tijela, tajnik Skupštine i Poglavarstva 

i ravnatelj Zavoda (VSS)             4,00 
5. Voditelj Službe za unutarnju reviziju (VSS)    3,80 
6. Pomoćnik pročelnika – savjetnik, pomoćnik tajnika – savjetnik, 

pomoćnik ravnatelja – savjetnik,  (VSS)     3,40 
7. Voditelj Odsjeka – savjetnik (VSS)     3,30 
8. Stručni savjetnik, upravni savjetnik i unutarnji revizor (VSS)  3,00 
9. Stručni suradnik, samostalni upravni referent (VSS)   2,80 
10. Viši stručni referent, viši upravni referent – voditelj Odsjeka (VŠS) 2,40 
11. Viši stručni referent, viši upravni referent, glavni knjigovođa (VŠS) i  
      VKV (preko 5 god. radnog iskustava u struci )    2,15 
12. Stručni referent – voditelj Odsjeka (SSS)     2,15 
13. Viši stručni, viši upravni  referent,  glavni knjigovođa (VŠS) i VKV 1,85 
14. Upravni, administrativni i računski referent (SSS) (preko 5 god. 
      radnog iskustva u struci)               1,70  
15. Djelatnici SSS ( do 5 godina radnog iskustva u struci) i KV (preko  
      5 godina radnog iskustva u struci )      1,65 
16. Djelatnici KV (do 5 godina)      1,55 
17. Djelatnici NSS i PKV       1,15 
18. Djelatnici NKV        1,00 
 
 
 
 



 
Članak 4. 

 
Visinu kalkulativne osnovice utvrđuje Županijsko poglavarstvo Istarske županije na temelju 
podataka Financijske agencije i Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj 
bruto plaći u gospodarstvu Istarske županije. 
 
 

Članak 5. 
 
Plaća utvrđena primjenom koeficijenata i kalkulativne osnovice za dužnosnike i djelatnike 
uvećava se za 0,5% na ime minulog rada za svaku navršenu godinu radnog staža do 
najviše 20%. 
 

Članak 6. 
 
Stručnom savjetniku na radu u inozemstvu koeficijent složenosti radnog mjesta povećava 
se za 4,00. 
Stručnom suradniku na međunarodnim programima i projektima osnovica je definirana 
međunarodnim projektom. 
 

Članak 7. 
 
U pogledu isplate naknade plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika primjenjuju se 
odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim 
odjelima Istarske županije od 17. prosinca 2002. god, te njegovim Izmjenama i dopunama 
od 27. prosinca 2005. god. 
 

Članak 8. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrednovanju radnih mjesta 
dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske županije (pročišćeni tekst) Klasa: 120-01/05-
01/05, Urbroj: 2163/1-01/8-05-3 od 04. listopada 2005. god i Odluka o izmjeni i dopuni 
Odluke o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske županije 
Klasa: 120-01/06-01/08, Urbroj: 2163/1-01/8-06-02 od 25. travnja 2006. god. 
 

Članak 9. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula,  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
 
 
             PREDSJEDNIK 
                         Ivan Jakovčić 
Dostaviti: 

1. Svim UO, Službama i Zavodu u IŽ 
2. Kadrovska služba, Pazin 



3. Pismohrana, ovdje 
 


