
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 26/10,4/13,6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), Skupština Međimurske 
županije je na ___.sjednici, održanoj _________2015. godine donijela 
 
 

O D L U K U  
o plaći i drugim pravima dužnosnika Međimurske županije 

 
 
 

Članak 1.  
 Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće župana i zamjenika 
župana Međimurske županije (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno 
te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa. 
  

Članak 2.  
 Plaću dužnosnika Međimurske županije čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun 
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše do 20%. 
 Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice  za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za 
radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, 
dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom. 
 

Članak 3. 
 Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaća 
državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika. 
 

Članak 4. 
 Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke za obračun plaće dužnosnika iznose: 
 

- za obračun plaće župana  - 5,68 
- za obračun plaće zamjenika župana – 4,80 

 
Članak 5.  

 Dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s 
obnašanjem dužnosti. 

Članak 6. 
 Naknade za rad dužnosnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu 
iznositi najviše 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji 
svoju dužnost obnaša profesionalno i osnovice za obračun plaće. 
 

Članak 7. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima 
dužnosnika Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 11/10). 
 

Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“ i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj, koja će biti isplaćena u mjesecu 
kolovozu 2015. godine. 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

  
KLASA: 121-01/15-03/1                                                                                  PREDSJEDNIK 
URBROJ:2109/1-02-15-01 
Čakovec, ________2015.                                                                     Mladen Novak, dipl.ing. 



 
O b r a z l o ž e n j e 

uz Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Međimurske županije 
 
 

 Donošenjem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10 – u daljnjem tekstu: Zakon) na jedinstven način su uređeni propisi o 
plaćama zaposlenih u svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, s time da se 
posebno definiraju osnovica i koeficijenti te limiti za lokalne dužnosnike, odnosno za župane, 
gradonačelnike i načelnike te njihove zamjenike. 
 
 Sukladno članku 2. Zakona, plaću župana, gradonačelnika, načelnika i njihovih zamjenika 
čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 
 

Člankom 4. Zakona propisana su ograničenja plaća župana, gradonačelnika i općinskih 
načelnika. Tako se plaća župana i plaća gradonačelnika velikog grada i grada sjedišta županije, 
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 određuju obveze i 
prava državnih dužnosnika. Odlukom Vlade Republike Hrvatske visina osnovice za izračun plaće 
državnih dužnosnika („Narodne novine“ broj 151/14) utvrđena je u visini od 3.890,00 kuna. Tako 
bi najviši iznos plaće za župana, gradonačelnika velikog grada i gradonačelnika grada sjedišta 
županije mogao iznositi bruto 24.973,80 kuna.  

 
Ograničenje plaće zamjenika župana, zamjenika gradonačelnika i zamjenika općinskih 

načelnika propisano je člankom 5. Zakona, na način da koeficijenti  za obračun plaće zamjenika 
župana, zamjenika gradonačelnika i zamjenika općinskih načelnika mogu iznositi najviše do 85% 
koeficijenta župana, gradonačelnika odnosno općinskog načelnika čiji su zamjenici. Tako bi 
najviši iznos plaće  zamjenika župana i plaća zamjenika gradonačelnika velikog grada, odnosno 
zamjenika gradonačelnika grada sjedišta županije mogao iznositi bruto 21.239,40 kuna. 
 
 Sukladno članku 3. Zakona, Skupština Međimurske županije je na 8. sjednici od 27. 
svibnja 2010. godine donijela Odluku o plaći i drugim pravima dužnosnika Međimurske županije. 
Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Međimurske županije“ broj 11/10. Predmetnom 
Odlukom župan i zamjenici župana zadržali su postojeće koeficijente, s time da se za obračun 
plaće koristila osnovica koja se primjenjivala za službenike i namještenike. Nadalje, tom Odlukom 
bilo je propisano da ostala primanja, naknade troškova u svezi s profesionalnim obavljanjem 
dužnosti kao i druge naknade i materijalna prava, dužnosnici ostvaruju na način i uz uvjete 
utvrđene kolektivnim ugovorom i aktima koji vrijede za službenike i namještenike.  
 

Tako je koeficijent za župana Međimurske županije bio 9,03 koji sada pomnožen s 
osnovicom od 2.445,00 kuna iznosi  22.078,35 kuna bruto, što je ispod zakonski dozvoljenog 
iznosa. Za zamjenike župana Međimurske županije bio je predviđen koeficijent od 7,64, koji 
pomnožen s osnovicom od 2.445,00 kuna daje plaću 18.679,80 kuna bruto, što je također ispod 
zakonski dozvoljenog iznosa. 
 

Tumačenjem  zakonskih odredbi kojima je uređen način određivanja plaća i drugih 
materijalnih prava lokalnih dužnosnika (Dopis Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/15-01/167, 
URBROJ: 515-02-02/1-15-1 od 10. lipnja 2015. godine), lokalni dužnosnici imaju pravo na plaću 
koju čini, kao što je prije navedeno koeficijent i osnovica, uvećana za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža. U pogledu ostalih materijalnih prava, lokalni dužnosnici imaju pravo na 
naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi obnašanja dužnosti (putni i drugi troškovi 
nastali u vezi s obnašanjem dužnosti kao što su troškovi prijevoza, dnevnica za službeno 
putovanje te korištenje službenog automobila). 
. 

S druge strane, prava i obveze lokalnih službenika i namještenika u upravnim tijelima 
jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave uređuju se posebnim zakonskim 



odredbama i na temelju zakona donesenih propisa (kolektivni ugovor, pravilnik o radu…). Kako 
prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika proizlaze iz dužnosničkog, a ne službeničkog 
statusa, tako se i prava službenika i namještenika ne mogu primjenjivati i na lokalne dužnosnike, 
obzirom da se ista uređuju različitim propisima. 

 
Sukladno članku 4. Zakona, osnovicu i koeficijente za obračun plaća župana, 

gradonačelnika i načelnika određuje svojom odlukom predstavničko tijelo. 
 
Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće državnih 

dužnosnika („Narodne novine“ broj 151/14), važeća osnovica za obračun plaće državnih 
dužnosnika utvrđena je u visini od 3.890,00 kuna. Kako se radi o većoj osnovici od one koja se 
do sada primjenjivala za obračun plaća dužnosnika Međimurske županije, potrebno je korigirati 
na manje koeficijente župana i zamjenika župana, s ciljem da njihove plaće ostanu na razini kao 
do sada. 

 
Tako se predlaže da koeficijent za župana bude 5,68 koji pomnožen s osnovicom od 

3.890,00 kuna daje plaću od 22.095,20 kuna bruto, što je za 16,85 kuna veća plaća u odnosu na 
dosadašnju. Za zamjenike župana predlaže se koeficijent 4,80 (što je 85% od koeficijenta 
župana) i koji pomnožen s osnovicom od 3.890,00 kuna daje bruto plaću od 18.672,00 kuna što 
je za 7,80 kuna manja plaća od dosadašnje. Navedeni iznosi plaća ne sadrže uvećanje za radni 
staž od 0,5%, sukladno članku 4. Zakona. 

 
Stoga se predlaže Skupštini Međimurske županije da raspravi i usvoji Odluku o plaći i 

drugim pravima dužnosnika Međimurske županije, u predloženom tekstu. 
   
 
 
 
 
U Čakovcu, lipanj 2015.g.                                               UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE 
                                                                                        SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


