
 

GRAD SLUNJ 
Ured Grada  

IZVJEŠĆE  
o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  

o nacrtu prijedloga Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama  
i udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada Slunja  

 

Naziv dokumenta  

Nacrt prijedloga Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike 
u ustanovama  i udrugama koje se financiraju iz proračuna 

Grada Slunja  
 
 

Razdoblje  savjetovanja (početak i 
završetak) 

07. studeni do 30. studeni 2017. godine  

Način objave savjetovanja Internetska stanica Grada Slunja 

Predstavnici  zainteresirane javnosti koji 
su dostavili svoja očitovanja 

Djelatnici dječjeg vrtića Slunj  

 
Analiza dostavljenih mišljenja, primjedbi i 
prijedloga 

 

Nisu zadovoljni predloženim nacrtom osnovice niti koeficijentima, 
traže zakonsku osnovicu javnih djelatnika ili djelatnika u školstvu.  
Smatraju da nije samo stručna sprema mjerilo za visinu 
koeficijenta već i složenost samog posla i uvjeti rada koji su 
kompliciraniji od mnogih drugih zanimanja te ne trpe odgodu. 
Smatraju da koeficijent odgojitelja ne bi smio biti ispod 1,40 –
pogotovo sa osnovicom koja je na snazi. Upozoravaju da  je plaća 
spremačice/pralje/švelje manja od minimalne, podsjećaju na 
predložene  koeficijente kuharice i domara.  
 
Odgovor  

Grad Slunj kao vlasnik i osnivač Dječjeg vrtića Slunj  u obvezi je 
osigurati sredstva za rad i funkcioniranje Vrtića, te zadovoljenje 
svih potreba građana  kako onih vezanih uz predškolski odgoj, 
tako i svih ostalih potreba. 
Vezano uz navedeno Grad ima ograničena sredstva  s kojima 
mora raspolagati  zakonito, namjenski i svrhovito poštujući 
odredbe Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi itd. 
Uzimajući u obzir činjenicu da predlagatelj uređuje samostalno 
osnovicu i koeficijente za sve zaposlene u ustanovama i 
udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada, ne postoji 
mogućnost da se na zaposlene u Dječjem vrtiću primijeni 
osnovica i koeficijenti utvrđeni za djelatnike u školstvu kao to traže 
podnositelji.  
Predlagatelj je prilikom utvrđivanja koeficijenata za  zaposlene u 
Dječjem vrtiću  uzeo u obzir propisanu stručnu spremu, težinu i 
složenost poslova,  uvjete rada kao i plaću koju ostvaruju 
zaposleni u osnovnom školstvu.  
Predloženi koeficijenti zaposlenih (neovisno o stručnoj spremi i 
radnom mjestu) u Dječjem vrtiću viši su od koeficijenata utvrđenih 
za zaposlene u osnovnom školstvu. Isto tako umnožak planirane 
osnovice i predloženog koeficijenta veći je od umnoška osnovice i 
koeficijenta propisanih za zaposlene u osnovnom školstvu.  



Bez obzira na činjenicu što su koeficijenti za pomoćno osoblje 
(spremačica, spremačica-pralja) veći od onih propisanih za 
zaposlene na istim radnim mjestima u osnovnom školstvu, 
predlagatelj je prihvaćajući primjedbe podnositelja korigirao 
predloženi koeficijent za 0,05.        

 


