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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
PREDMET:     Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika  
                                               župana koji dužnost obavljaju profesionalno 
 
PRAVNI TEMELJ:   Članak 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članak  90.a Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17,  98/19 i 144/20) i članak 17. Statuta Krapinsko – 
zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 
11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:   Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:   Župan 
 
IZVJESTITELJ:   Župan 
 
OBRAZLOŽENJE: 
Zakonom o plaćama  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, člankom 2. propisano je 
da plaću župana čini umnožak koeficijenta za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 
Člankom 3. Zakona propisano je da osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana, 
gradonačelnika i općinskog načelnika te njihovih zamjenika određuje odlukom predstavničko 
tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnašaju dužnost, na prijedlog 
župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika. 
Člankom 4. istoga Zakona propisano je da se plaća župana, bez uvećanja za radni staž, ne smije 
odrediti u iznosu većem od umnoška koeficijenta 6,42 i osnovice za izračun plaće državnih 
dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika. 
Člankom 5. istoga Zakona propisano je da  koeficijent za obračun plaće zamjenika župana može 
iznositi najviše do 85% koeficijenta župana čiji je zamjenik. 
Člankom 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da župan i 
njegov zamjenik koji dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja 
dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti 
uračunava im se u staž osiguranja. Osnovna mjerila za određivanje plaće kao i druga prava 
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vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana određuju se posebnim 
zakonom. 
 
Iz Upute Ministarstva uprave KLASA: 023-01/15-01/67, URBROJ. 515-02-02/1-15-1 od 10. 
lipnja 2015. godine i odgovora Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 024-02/22-01/130, 
URBROJ: 514-07-02/01-22-3 od 28. studenoga 2022. godine (na upit Grada Dubrovnika) o 
pravima lokalnih dužnosnika proizlazi sljedeće: 
Lokalni dužnosnici, osim zakonom utvrđenog prava na plaću i staž osiguranja, nesporno imaju 
pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, što bi bili npr. 
putni i drugi troškovi nastali u vezi s obnašanjem dužnosti – troškovi prijevoza, dnevnica za 
službeno putovanje, kao i neka druga prava – npr. pravo na korištenje službenog automobila, pri 
čemu bi takva prava u vezi s obnašanjem dužnosti svakako trebala biti uređena aktom jedinice. 
Nadalje, analogijom prava na dnevnicu na koju dužnosnik ima pravo, a koja je namijenjena za 
pokriće izdataka prehrane i prijevoza, Ministarstvo je mišljenja da ne bi bilo zapreke da se pravo 
na isplatu novčane naknade za podmirenje troškova prehrane propiše općim aktom jedinice i za 
lokalne dužnosnike. 
Što se tiče pomoći za smrt člana obitelji, Ministarstvo smatra da se radi o „izrazima solidarnosti“ 
koji se mogu temeljiti na odluci predstavničkog tijela. 
 
Plaća župana i zamjenice župana Krapinsko-zagorske županije uređena je Odlukom o plaći 
župana i zamjenika župana koji dužnost obnašaju profesionalno („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“, broj 16/10, 31/13, 8/15 i 17/15).  Temeljem navedene Odluke plaća župana 
obračunava se primjenom koeficijenta 11,65, a zamjenice župana primjenom koeficijenta 9,90, te 
osnovice u iznosu od 1.760,82 kn. Bruto plaća župana, uvećana za minuli radi, iznosi 3.615,56 
eura, a zamjenice župana, uvećana za minuli rad, iznosi 3.030,40 eura. 
 
U razdoblju od stupanja na dužnost župana 2013. godine do danas, osnovica za obračun plaće 
župana i zamjenika župana, po odluci Županijske skupštine i na prijedlog župana,  umanjena je 
tri puta (siječanj 2014. godine -5%, travanj 2015. godine -6,09% i srpanj 2015. godine -5%). 
 
Prijedlogom predmetne odluke predlaže se utvrditi koeficijent za obračun plaće župana 5,96  i 
koeficijent za obračun plaće zamjenice župana 5,06 uz primjenu osnovice za izračun plaće 
državnih dužnosnika, koja iznosi 3.890,00 kuna/516,29 eura (Odluka o visini osnovice za 
obračun plaće državnih dužnosnika, Narodne novine broj 151/14), a što predstavlja povećanje 
plaće župana za 13%, a zamjenice župana za 12%. Na taj način bruto plaća dužnosnika svela bi 
se na iznos bruto plaće u srpnju 2013. godine. 
Također se predlaže utvrditi pravo dužnosnika na naknadu materijalnih troškova vezanih uz 
obnašanje dužnosti, pravo na novčanu naknadu za prehranu i smrt člana obitelji, prema 
Prijedlogu odluke, a sukladno visini tih prava za službenike i namještenike u upravnim tijelima 
Županije. 
Slijedom navedenog, predlažem Županijskoj skupštini donošenje Odluke o plaći i drugim 
pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obavljaju profesionalno, prema prijedlogu u 
prilogu. 
 
Potrebna sredstva za provedbu ove Odluke u iznosu od 11.000 eura osigurana su u Proračunu 
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu 
 
                                                                               
                                                                                                               Ž U P A N 
                                                                                                             Željko Kolar 
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Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 28/10), članka 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17,  98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko – 
zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 
11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-
zagorske županije na 11. sjednici održanoj _____________ 2023. godine donijela je 
 
 

ODLUKU 
o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obavljaju profesionalno 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obavljaju 
profesionalno (dalje u tekstu: Odluka) uređuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće župana 
i zamjenika župana (dalje u tekstu: dužnosnici) te druga prava dužnosnika  koji dužnost 
obavljaju profesionalno. 
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski 
rod. 
 

Članak 2. 
Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za 
svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 20%. 
 

Članak 3. 
Koeficijent za obračun plaće župan iznosi 5,96. 
Koeficijent za obračun plaće zamjenika župana iznosi 5,06. 
 
Osnovica za obračun plaće dužnosnika je osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika prema 
propisima kojima se uređuju prava državnih dužnosnika. 
 

Članak 4. 
Dužnosnici ostvaruju materijalna prava vezana uz obavljanje dužnosti: 

- pravo na korištenje  službenog vozila  
- pravo na putne troškove (gorivo, cestarine, parking) 
- pravo na troškove prijevoza vezane uz službena putovanja 
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- pravo na trošak noćenja na službenom putovanju 
- pravo na dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu 
- pravo na novčanu naknadu za prehranu 
- pravo na pomoć za smrt člana obitelji. 

 

Članak 5. 
Pravo na korištenje  službenog sutomobila kao i pravo na putne troškove (gorivo, cestarine, 
parking) ostvaaruje se sukladno Pravilniku o korištenju službenih automobila Krapinsko-
zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/23). 
 

Članak 6.. 
Pravo na troškove prijevoza vezane uz službena putovanja ostvaruje se u visini stvarno nastalog 
troška prema priloženom računu. 
 

Članak 7. 
Pravo na trošak noćenja na službenom putovanju ostvaruje se u visini stvarno nastalog troška 
prema priloženom računu. 

 

Članak 8. 
Pravo na dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu ostvaruje se maksimalno do 
iznosa propisanih neoporezivih primitaka utvrđenih posebnim propisom. 
 

Članak 9. 
Pravo na novčanu naknadu za prehranu utvrđuje se u iznosu od 66,36 eura. 

 
Članak 10. 

Pravo na pomoć za smrt člana obitelji (supružnika, djeteta, roditelja) ostvaruje se u visini dvije 
prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u Republici Hrvatskoj u prethodna tri 
mjeseca.   
 

Članak 11. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći župana i zamjenika župana koji 
dužnost obnašaju profesionalno (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 16/10, 
31/13, 8/15 i 17/15). 
 

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije” 

 
 
                                                                                            PREDSJEDNIK 
                                                                                  ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                               Zlatko Šorša 
 

 



3 
 

 

DOSTAVITI: 
1. Ministarstvo pravosuđa i uprave 
2. Župan 
3. Upravni odjel za financije i proračun 
4. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 

za objavu 
5. za zbirku isprava 
6. za prilog zapisniku 
7. pismohrana. 
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