
 

 
 
 
 

       
   REPUBLIKA HRVATSKA  

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
 
Upravni odjel za proračun i financije 
Pula, Flanatička  29, p.p. 198 
tel.052/372-133, fax: 052/372-132 
 
KLASA: 120-01/14-01/07 
URBROJ: 2163-1-07/1-14-01 
Pula, 31. ožujak 2014. 
 
 
 
        
       ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE 
       putem 
       STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE
           
   
       Pazin, Dršćevka 3 
 
P r e d m e t:  Prijedlog Izmjene Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i 
  zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima 
  Istarske županije - dostavlja se,  
 
   
  Poštovani, 
 
  priloženo Vam dostavljamo predmetnu Odluku na nadležno postupanje i 
odlučivanje.   
 
 
  S poštovanjem, 
 
 
 
 
            PROČELNICA 
       Slavica Benčić Kirac, dipl.oec. 
 
       
Privitak: 
1. Prijedlog Zaključka 
2. Prijedlog Odluke 
2. Obrazloženje 

 



 
 

 
 
 

      REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPAN 

 
KLASA: 120-01/14-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-14-2 
Pula, 03. travnja 2014. 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
ISTARSKE ŽUPANIJE 

       N/r. predsjednika Valtera 
Drandića 

       Dršćevka 3 
       52 000 PAZIN 

 
 
PREDMET: Odluka o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika 

župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske 
županije 

 
 
Temeljem članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN 28/10) i članka 65. stavak 1. toč. 2. Statuta Istarske županije (Službene novine 
Istarske županije 10/09 i 4/13) Župan Istarske županije dana 03. travnja 2014. godine 
donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 
 

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o izmjena Odluke o mjerilima za 
određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Istarske županije. 

 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske 

županije na razmatranje i usvajanje.  
 
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se mr. sc. 

Valter Flego – župan Istarske županije. 
 
4 . Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
         Župan 

    mr. sc. Valter Flego 
 
 
 



Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN 28/10) i članka 43. točke 26. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske 
županije 10/09 i 4/13), Županijska Skupština Istarske županije, na prijedlog Župana, na 
sjednici održanoj dana ______ donosi 
 
 
Odluku o izmjenama odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika 

župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije 
 
 

 
Članak 1. 

 Članak 4. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, 
te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije mijenja se i glasi: 

 
 
 "Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 3.500,00 kuna bruto." 
  
  

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama 
Istarske županije, i primjenjuje se od 01. svibnja 2014. godine, počevši s isplatom plaće 
za mjesec svibanj koja će biti isplaćena lipnju 2014. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Pazin, 
 
 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 
 
 

Predsjednik  
Valter Drandić 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

I.          PRAVNI TEMELJ 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u točki 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) kojima je propisano da 
osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana i njegovih zamjenika određuje 
odlukom predstavničko tijelo. Odredbama članka 43. točke 26. Statuta Istarske 
županije (Službene novine Istarske županije 10/09 i 4/13), kojom je propisano da 
Županijska skupština odlučuje o poslovima koji su joj posebnim zakonima dani u 
nadležnost. 
 
            II.         OSNOVNA PITANJA KOJA SE UTVRĐUJU OVIM AKTOM I 

POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 
Ostvarenje prihoda 2013. godine, najavljene projekcije proračuna za 2014-2016.g. 
ukazuju na trend smanjenja prihodovne strane proračuna, (gubitak prihoda iz državnog 
proračuna na ime naknada za koncesiju, i drugih prihoda, manji razrez županijskih  
poreza), nadalje iz državnog proračuna izostaje prihod od 3,9 mil. kn koji se odnosi na 
financiranje rashoda za zaposlene koji rade na izdavanju lokacijskih i građevnih 
dozvola. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (članak 14.) 
propisuje limit od 20% izvornih proračunskih prihoda za isplatu bruto plaća, te trendovi 
pada prihoda dovode do upitnosti održavanja zakonskog ograničenja.  
 
Temeljem pada izvornih proračunskih prihoda u 2013. godini te najavljenih trendova u 
smjernicama Vlade RH, a vezano na  opću i gospodarsku situaciju u državi, rastuću 
nezaposlenost i druge gospodarske pokazatelje, pristupilo se kolektivnom  
pregovaranju s Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika s ciljem 
usklađivanja plaća i materijalnih prava službenika i namještenika Istarske županije s 
navedenim trendovima.  
 
Pregovaranje je vršeno tijekom mjeseca ožujka, a završeno potpisivanjem 2. aneksa 
kolektivnog  ugovora  dana 31. ožujka 2014.  
Postignut je konsenzus oko izmjena kolektivnog ugovora, od kojih su najznačajnije: 
1) smanjenje osnovice za obračun plaće za 11%, odnosno utvrđivanje u nominalnom 
iznosu od 3.500,00 kn bruto,  
2) detaljnije je uređen iznos naknade za prijevoz na posao (plaćanje stvarnih troškova 
vozne karte ili naknade prema prijeđenom km), odnosno kao za državne službenike i 
namještenike,  
3) pomicanje donje granice godina neprekidnog staža u upravi za isplatu naknade za 
"vjernost poslodavcu" s 20 na  25 godina.  
 
Ukazala se opravdana  potreba za  smanjenjem osnovice za obračun plaće radi 
poštivanja zakonskog ograničenja u pogledu mase sredstava za plaće zaposlenih koja 
ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja sukladno članku 14. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), a  kako je 
osnovica za plaću župana  propisana odlukom o mjerilima za određivanje plaće župana 
i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije 
(Službene novine IŽ 10/2010), ovom Odlukom potrebno je istu uskladiti s potpisanim 
aneksom 2. kolektivnog ugovora. 
 
            III.      PRIJEDLOG ODLUKE 
 
Priloženo se dostavlja tekst Odluke s obrazloženjem. 


