
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN 280/10) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.      
5/13, 4/18, 15/18)  i prijedloga općinskog načelnika Općine Podturen, Općinsko vijeće Općine 
Podturen na 21. sjednici održanoj, 10.06.2020. godine donijelo je                                                     
                                 
                                                              ISPRAVAK 
           Odluke  o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i  
                                namještenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podturen 
 

Članak 1. 
U Odluci o izmjeni i dopuni o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika  u 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podturen, („Službeni glasnik Međimurske županije“ 
br. 19/2019) u  članku  1.  ispravlja se i glasi: 
 
Red. 
Br. 

Radno mjesto kateg
orija 

Potkategorija Razi 
na 
 
 

Klasifikacijsk
i 
rang 

Broj 
izvrš
itelja 

koeficijent 

 
2. 

Viši stručni 
suradnik za 
financije, 
proračun i razvoj 

 
   II. 

 
Viši stručni 
suradnik 

 
- 

 
      6. 

 
1 

1,5 

 
4. 

Referent – 
komunalni redar i 
poljoprivredni 
redar  

 
   III. 

 
Referent 

 
- 

 
       11. 

 
1. 

1,34 
 
 

                                                              
Članak 2. 

                Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 

Članak 3. 
Ova odluka dostavit će se Ministarstvu uprave. 

 
Obrazloženje 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podturen donesena je na temelju 
članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 280/10) i 
članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18, 
15/18).  
 Nakon što je Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podturen stupila na snagu, 
upozoreno je na grešku i to na članak 1. u kojem se ispravlja naziv radnog mjesta, kategorija, 
potkategorija i koeficijent. Odluka će se objaviti u službenom glasniku, a pod točkom 3. 
odlučeno je da će se Odluka dostaviti nadležnom tijelu na državnoj razini.  
 
Klasa:120-01/19-01/4 
Ur.broj:2109/13-01-20-03 
Podturen,10.06.2020.god. 
                                                                                Predsjednica Općinskog vijeća: 
                                                                                            Mirjana Murk                                                                                              


