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PREDMET:  Prijedlog  odluke o plaći i drugim pravima župana 
   i zamjenika župana koji dužnost obnašaju profesionalno 
                         
 

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),  
župan Krapinsko-zagorske županije dana 23. ožujka 2015. godine d o n o s i 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji 

dužnost obnašaju profesionalno. 
 

2. Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka čini sastavni dio istog, te se podnosi 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 

 
 

                 Ž U P A N  
                   Željko Kolar 

Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. za Zbirku isprava, 
3. pismohrana. 
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KLASA: 080-02/15-01/01 
URBROJ: 2140/01-02-15-1 
Krapina, 23. ožujka 2015.  
 
 
                                                                                                     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
  
 
PREDMET: Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima 
                       župana i zamjenika župana koji dužnost obavljaju profesionalno,  
                      - prijedlog i obrazloženje, daju se 
 
 
 
PRAVNI TEMELJ: članak 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske 
županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
IZVJESTITELJ: Župan   
 
OBRAZLOŽENJE: 

 
                    Plaća župana i zamjenika župana u Krapinsko-zagorskoj županiji uređena je 
Odlukom o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obnašaju 
profesionalno („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16/10. i 31/13.) na način 
da plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta (za župana 11,65, a za zamjenika župana 9,90) 
i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše 
za 20%. 
                    Osnovica za obračun plaće dužnosnika, Odlukom o plaći i drugim pravima 
župana i zamjenika župana koji dužnost obnašaju profesionalno koju je Županijska skupština 
Krapinsko-zagorske županije donijela u srpnju 2010. godine bila je utvrđena u iznosu od 
2.141,65 kuna bruto te je, po usklađenju s osnovicom za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije, 2011. godine umanjena na 
iznos od 2.077,19 kuna.  
                    Osnovica je drugi put umanjena Odlukom o izmjeni spomenute Odluke iz 
prosinca 2013. godine tako da sada iznosi 1.973,33 kuna bruto. 
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                    Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 
28/10.) predviđena su proračunska ograničenja plaća i to na način da masa sredstava za plaće 
zaposlenih u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave ne smije iznositi više od 
20 % prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode 
određenih kategorija.  
                    Kako se spomenuto ograničenje, osim na masu za plaće službenika i 
namještenika jedinice, odnosi i na zaposlene dužnosnike, uzevši u obzir nedavne promjene 
poreznog zakonodavstva koje se direktno odražavaju na proračune jedinica područne 
(regionalne) samouprave, predlaže se smanjenje osnovice za obračun plaća dužnosnika za 6%, 
tako da bi ista, nakon smanjenja iznosila 1.853,50 kuna. 

 Kako je člankom 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi propisano da osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana i zamjenika župana 
određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj isti 
obnašaju dužnost, a na prijedlog župana, predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Odluke 
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obnašaju 
profesionalno, u tekstu kako je priloženo.  

 
 

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE: Osigurana su u 
Proračunu Krapinsko-zagorske županije.  
 
 
 

                Ž U P A N 
              Željko Kolar 

 
 
 
Prilog:  
1. Odluka o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obnašaju 

profesionalno („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16/10.),  
2. Odluka  o izmjeni Odluke  o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji 

dužnost obnašaju profesionalno („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 
31/13.),  

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke  o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana 
koji dužnost obnašaju profesionalno,  

4. Zaključak župana. 
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KLASA: 080-02/15-01/01 
URBROJ: 2140/01-01-15-3 
Krapina, ___ . travanj 2015. 
 
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-
pročišćeni tekst), Županijska skupština na 12. sjednici održanoj dana __. travnja 2015. 
godine donijela je 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana 

 koji dužnost obnašaju profesionalno 
 
 

Članak 1. 
 U Odluci o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obnašaju 
profesionalno („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16/10. i 31/13.) članak 
3. mijenja se i glasi: 
 
 „Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 1.853,50 kuna bruto“ 
 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“. 
 

 
        PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 

 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, 
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 
       za objavu, 
3. za Zbirku isprava, 
4. za prilog zapisniku, 
5. pismohrana 
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