Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 28/10) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije “, broj 08/09 i 4/13), Županijska skupština Šibensko –kninske
županije, na __ sjednici , od ______________2016. godine, donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima dužnosnika Šibensko-kninske županije

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

Članak 2.
Plaću dužnosnika Šibensko-kninske županije čini umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža, ukupno do najviše 20%.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaću 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 plaća dužnosnika iznose:
-za župana 6.42,
-za zamjenika župana 5.45.

Članak 5.
Dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s
obnašanjem dužnosti ( dnevnice, putni troškovi službenog puta i sl.).
Prava koja proizlaze iz kolektivnog ugovora, odnosno pravilnika o radu za službenike i
namještenike Šibensko-kninske županije (regres, božićnica, jubilarna nagrada, dar za djecu i sl.)
ne odnose se na dužnosnike.
Članak 6.
Naknade za rad dužnosnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa iznosi
50 % umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji svoju dužnost
obnaša profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o plaćama župana i njegovih
zamjenika i naknadama zamjenika župana ako dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/10 i 10/11).
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
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Obrazloženje:
Člankom 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da
plaću župana, gradonačelnika i općinskih 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%..
U čl. 3. je propisano da osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana, gradonačelnika i
općinskih načelnika i njihovih zamjenika određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnašaju dužnost, na prijedlog župana,
gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.
U čl. 4. st. 1., alineja 2. je određeno da plaća župana i plaća gradonačelnika velikog grada i grada
sjedišta županije ne može 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.
U čl. 5. je propisano da se 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.
Dosada su gore navedena prava bila regulirana Odlukom o plaćama župana i njegovih zamjenika
i naknadama zamjenika župana ako dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/10 i 10/11), no tijekom vremena su uočeni nedostaci.
Najveći nedostatak je utvrđivanje osnovice. Naime, u čl.4. alineja 2. Zakona o plaćama u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da plaću župana čini umnošak koeficijenta i
osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i
prava državnih dužnosnika.
U članku 12. st.2. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika je propisano da osnovicu
za obračun plaće dužnosnika određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.
S obzirom da se sjednice Vlade održavaju gotovo svaki tjedan moguća je situacija da Županijska
skupština, za koju treba vremena za sazivanje, neće moći dovoljno brzo uskladiti odluku o plaći
župana sa odlukom vlade. Stoga je u ovoj odluci u članku 3. predloženo da Županijska skupština
ne utvrđuje u fiksnom iznosu osnovicu za obračun plaće župana i zamjenika župana već se za
istu upućuje na primjenu propisa kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.
Nadalje, kako je Ministarstvo uprave u svom dopisu upozorilo sve jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave na prava koja imaju lokalni dužnosnici predlaže se da se u ovoj odluci
jasno odredi koja su to prava iz radnog odnosa župana i zamjenika župana, stoga je u članku 5. to
pojašnjeno.

