KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PLAŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 022-01/18-01/79
Ur.broj: 2133/14-03-18-1
Plaški; 16. studeni 2018. godine

Temeljem članka 10. st. 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. br.
28/10.) i članka 34. Statuta Općine Plaški (GKŽ br. 15/13, 8/17, 6/18.), Općinsko vijeće Općine Plaški na
svojoj 14. sjednici /žurnoj/ održanoj 16. studenog 2018. godine donosi slijedeću:

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Plaški
za radna mjesta na određeno vrijeme u projektu
ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Članak 1.

Službenicima i namještenicima za radna mjesta na određeno vrijeme, koja su obuhvaćena Dopunom pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški (GKŽ br. 44/18.) utvrđuju se koeficijenti za obračun plaća
za ista radna mjesta i to za razdoblje od 24 mjeseca, odnosno 30 mjeseci, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa
na određeno vrijeme.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom
rodu odnose se jednako ili isto i na muški i na ženski rod.

Članak 3.

Plaću službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke 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.
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Članak 4.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi:
naziv radnog mjesta

koeficijent

-

Voditelj/ica projekta ZAŽELI-zapošljavanje žena (službenik/ica)

2,56

-

Koordinator/ica projekta ZAŽELI-zapošljavanje žena (službenik/ica)

1,92

-

Asistent/ica na projektu ZAŽELI-zapošljavanje žena (namještenik/ica)

1,50

Članak 5.

Ova Odluka ima se objaviti u Glasniku karlovačke županije i stupa na snagu 8 dana od dana objave.
Ista Odluka bit će objavljena i na službenoj web stranici Općine Plaški, www.plaski.hr istog dana.

OPĆINA PLAŠKI
Općinsko vijeće
Predsjednik:
___________________
Ivica Klečina, dipl. teol.

