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PRIJEDLOG 
Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), i 

članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 
10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom  ___. stručnom kolegiju održanom 
_____2010., donio sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 

 Prijedlog Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 

   II. 
  

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 021-05/10-01/85 
URBROJ: 2109/2-01-10-02 
Čakovec, __________ 2010. 

 GRADONAČELNIK 
    Branko Šalamon, v.r. 

 
 O b r a z l o ž e n j e 
 

I. Dana 11. ožujka 2010. stupio je na snagu Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 – u nastavku teksta: Zakon o plaćama).  

Odredbama Zakona o plaćama između ostalog propisano je da: 
a) plaću gradonačelnika i njegovih zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za 

obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 
20% (čl. 2.); 

b) osnovicu i koeficijente za obračun plaće gradonačelnika i njegovih zamjenika 
određuje odlukom predstavničko tijelo lokalne jedinice, na prijedlog gradonačelnika (tzv. 
„vezano odlučivanje“ – čl. 3.); 

c)  Plaća gradonačelnika Grada Čakovca, bez uvećanja za radni staž, ne smije se 
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, dok 
koeficijenti za obračun plaće zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca mogu iznositi najviše 
do 85% koeficijenta gradonačelnika Grada Čakovca.  

d) pojedinačna rješenja o visini plaće za rad gradonačelnika i njegovih zamjenika 
donosi pročelnik Upravnog odjela za upravu, a protiv navedenih rješenja žalba nije 
dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor (čl. 7.); 

e) će najkasnije u roku od tri mjeseca od stupanja Zakona na snagu (tj. do 11. lipnja 
2010.) predstavnička tijela lokalnih jedinica donijeti odluku kojom se određuju osnovica i 
koeficijent za obračun plaće gradonačelnika i njegovih zamjenika (čl. 19. st. 1. podst. 1.); 

f) će se do donošenja pojedinačnih rješenja o plaći sukladno netom navedenoj odluci 
plaće gradonačelnika i njegovih zamjenika isplaćivati prema dotadašnjim propisima, ali 
najviše u iznosu utvrđenom u čl. 4. Zakona o plaćama (čl. 19. st. 2.). 

 
 
 



U skladu sa čl. 3. i čl. 19. st. 1. Zakona o plaćama, potrebno je donijeti odluku kojom 
se određuju osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i njegovih zamjenika. 

II. Uz čl. 1.-3. Prijedloga Odluke – Kao i u važećoj Odluci, Prijedlogom Odluke 
predviđeno je da njen predmet ne budu samo plaće, već i druga prava profesionalnih 
dužnosnika iz radnog odnosa. 

Predloženo je da se na obračun plaće dužnosnika primjenjuje jednaka osnovica kao 
na obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave. Osim što olakšava obračun 
plaće, takva odredba sukladna je prevladavajućoj praksi u lokalnoj samoupravi, a sadržana 
je i u važećoj Odluci. 

Eventualno povećanje osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u 
budućem razdoblju rezultiralo bi prekoračenjem zakonskog maksimuma umnoška 
koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika. Stoga je predložena odredba koja u 
takvom slučaju plaću dužnosnika ograničava na najviši iznos dopušten zakonom, u razdoblju 
u kojem su na snazi zakonska ograničenja plaća u lokalnoj samoupravi. I kada predložena 
odredba čl. 2. st. 2. ne bi bila sadržana u Odluci, dužnosnicima – izravnom primjenom 
Zakona o plaćama (pravnog izvora višeg ranga od Odluke) - ne bi mogle biti isplaćene plaće 
veće od zakonskog maksimuma. Međutim, u situaciji kada je faktor osnovice prema 
Prijedlogu Odluke varijabilan, predloženom odredbom čl. 2. st. 2. isključuje se bilo kakve 
dvojbe o zakonitosti Odluke iz perspektive državnog nadzora. 

III. Uz čl. 5. Prijedloga Odluke – Radni odnosi lokalnih dužnosnika i srodna pitanja 
parcijalno su uređena u više posebnih propisa s područja političkog sustava, prije svega 
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 
dužnosti (NN RH 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09), Zakona o izborima općinskih 
načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN 109/07) te Zakona 
o postupku primopredaje vlasti (NN 94/04 i 17/07). Međutim, za razliku od službenika i 
namještenika na koje se primjenjuje opsežno službeničko zakonodavstvo, kod lokalnih 
dužnosnika najveći dio radno-pravne materije nije reguliran posebnim zakonodavstvom, pa 
se podredno primjenjuju odredbe Zakona o radu (NN RH 149/09) – primjerice, u pogledu 
evidencije o radnicima, radnog vremena, odmora i dopusta i sl. Međutim, Zakonom o radu u 
pravilu je uređen minimum spomenute materije, dok je potpuno uređenje radnih odnosa 
prepušteno pravilnicima o radu i/ili kolektivnim ugovorima. 

Stoga je Prijedlogom Odluke predviđeno da profesionalni dužnosnici druga prava iz 
radnog odnosa ostvaruju u skladu s općim propisima o radu (prvenstveno Zakonom o radu), 
općim aktima Grada (ponajprije Pravilnikom o radu), osim u dijelu materije koji je drukčije 
određen imperativnim normama posebnih zakona. Analognu odredbu sadrži i važeća 
Odluka. 

IV. Uz čl. 7. Prijedloga Odluke - Analogna odredba sadržana je i u važećoj Odluci, a 
u odnosu na donošenje rješenja o plaći propisana je i u čl. 7. st. 1. Zakona o plaćama . 

Odredbom čl. 7. st. 2. Zakona o plaćama isključeno je pravo na žalbu protiv rješenja 
kojim se utvrđuje plaća, odnosno naknada za rad dužnosnika. Protiv rješenja kojima se 
utvrđuju druga prava dužnosnika iz radnog odnosa pravo na žalbu nije zakonom isključeno, 
pa se primjenjuje odredba čl. 76. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, prema kojoj u navedenim upravnim stvarima o žalbi odlučuje županijsko 
upravno tijelo nadležno za kadrovske poslove. 

V. Dakle, predočenim prijedlogom Odluke: 
- dužnosnički platni sustav Grada Čakovca usklađuje se s odredbama Zakona o 

plaćama;  
- na način jednak dosadašnjoj regulaciji uređuju se i druga prava dužnosnika iz 

radnog odnosa, koja nisu regulirana odredbama posebnih zakona. 
Predlažem da Gradsko vijeće usvoji dostavljeni prijedlog Odluke.              

   
GRADONAČELNIK 

  Branko Šalamon, v.r. 
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       PRIJEDLOG 
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN RH 28/10) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 09/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ____ sjednici održanoj 
______ 2010., donijelo 

O D L U K U 
o plaći i drugim materijalnim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca  
 

Članak 1.  
 

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnika), te druga 
prava dužnosnika iz radnog odnosa. 

Članak 2. 
 

 Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenata i osnovice za obračun plaće, 
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 
 Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđena na 
temelju ove Odluke bila veća od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se 
određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom. 
 

Članak 3. 
 

 Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici za obračun plaće 
službenika i namještenika Grada Čakovca.   
 

Članak 4. 
 

 Koeficijenti  za obračuna plaće dužnosnika utvrđuju se kako slijedi:  
-    gradonačelnik       -  
- zamjenik gradonačelnika    -  

 
Članak 5. 

 
 Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, dodatke na plaću te sva ostala 
materijalna i druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o 
radu, s općim aktima Grada Čakovca, uključujući i Pravilnik o unutarnjem redu 
Uprave Grada Čakovca, ako zakonom nije drugačije određeno, s time da plaća 
dužnosnika uvećana sa dodatkom na plaću sukladno ovoj odredbi, ne može prelaziti 
iznos utvrđen odredbama Zakona. 

Članak 6. 
 

 Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika Grada Čakovca kada odlaze na 
službeni put za potrebe Grada Čakovca, pripada naknada prijevoznih troškova, 
dnevnica te troškova noćenja. 
 Troškovi noćenja priznaju se u visini stvarno plaćenih izdataka do visine cijene 
noćenja u hotelu kategoriziranom sa četiri zvjezdice. 
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 Visina dnevnice za službeno putovanje utvrđuje se u visini dnevnice koju 
Vlada Republike Hrvatske  propisuje za korisnike koji se financiraju iz državnog 
proračuna. 
 Troškovi noćenja priznaju se u visini stvarno plaćenih izdataka, do visine 
cijene noćenja u hotelu kategoriziranom sa četiri zvjezdice.  
 Visina dnevnice za službeno putovanje utvrđuje se u visini dnevnice koju vlada 
Republike Hrvatske propisuje za korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna. 
 

Članak 7. 
 

 Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa 
donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove. 
 

Članak 8. 
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama, 
naknadama i materijalnim pravima dužnosnika (Sl. gl. Grada Čakovca 5/99). 
 

Članak 9. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca.   
 
 
KLASA: 021-05/10-04/85 
URBROJ: 2109/2-10-02- 01 
Čakovec, __________ 2010. 
 
 
                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                          Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 
 
 



HRVATSKI SABOR
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Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I
PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Proglašavam Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je
Hrvatski sabor donio na sjednici 19. veljače 2010. godine.

Klasa: 01101/1001/24

Urbroj: 710503/1102

Zagreb, 24. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju mjerila za određivanje plaća i naknada župana,
gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i
namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

II. PLAĆE I NAKNADE ŽUPANA, GRADONAČELNIKA I
OPĆINSKIH NAČELNIKA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Članak 2.

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%.

19.5.2010. Sluzbeni list
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Članak 3.

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.

Članak 4.

Plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika, bez uvećanja za radni staž, ne smiju
se odrediti u iznosima većim od:

– plaća gradonačelnika Grada Zagreba, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 7,14 i
osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju
obveze i prava državnih dužnosnika,

– plaća župana i plaća gradonačelnika velikog grada i grada sjedišta županije, 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,

– plaća gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje
imaju više od 10.000 stanovnika, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 5,27 i
osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju
obveze i prava državnih dužnosnika,

– plaća gradonačelnika i općinskih načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje
imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,55 i
osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju
obveze i prava državnih dužnosnika,

– plaća gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje
imaju do 3.000 stanovnika, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,26 i osnovice za
izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava
državnih dužnosnika.

Članak 5.

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.

Članak 6.

Naknade za rad zamjenika župana, gradonačelnika i njihovih zamjenika te općinskih
načelnika i njihovih zamjenika, koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa,
mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg
nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Odluku o visini naknade za rad iz stavka 1. ovoga članka donosi predstavničko tijelo
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
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Članak 7.

Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad župana, gradonačelnika i
općinskih načelnika i njihovih zamjenika, utvrđene prema odredbama ovoga Zakona,
donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove u jedinici lokalne i
područne (regionalne) samouprave.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti
upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.

III. PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 8.

Plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog
mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 9.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuje se kolektivnim ugovorom.

Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju
odlukom župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik.

Članak 10.

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određuje odlukom predstavničko
tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog župana,
gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se unutar raspona
koeficijenata od 1,00 do 6,00.

Članak 11.

Plaća pročelnika upravnog odjela ili službe, bez uvećanja za radni staž, ne smije se
odrediti u iznosu većem od umnoška osnovice i koeficijenta za obračun plaće župana,
gradonačelnika ili općinskog načelnika koji svoju dužnost obnaša profesionalno u istoj
jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U jedinici lokalne samouprave u kojoj gradonačelnik, odnosno općinski načelnik svoju
dužnost ne obnaša profesionalno, plaća pročelnika upravnog odjela ili službe, bez
uvećanja za radni staž, ne smije biti veća od najvišeg dopuštenog iznosa plaće
gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika utvrđenog u članku 4. ovoga Zakona.

Članak 12.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova
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radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 13.

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za
uspješnost na radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili
namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz
plaću.

Župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik pravilnikom utvrđuje kriterije
utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodataka za uspješnost na radu. Kao
obvezan kriterij mora se uzeti u obzir ocjena kojom je službenik, odnosno namještenik
ocijenjen.

Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim upravnim odjelima i
službama utvrđuje župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik sukladno
osiguranim proračunskim sredstvima.

IV. PRORAČUNSKA OGRANIČENJA PLAĆA

Članak 14.

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:

– od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike
na temelju posebnog zakona,

– iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te

– ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za
financiranje decentraliziranih funkcija.

Članak 15.

U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u
prethodnoj godini ostvarile pomoći iz državnog proračuna, razdjela Ministarstva
financija, osim pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, pomoći
Europske unije i pomoći za preuzete državne službenike na temelju Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07. i 38/09.), u kojima iznos
tekućih pomoći prelazi 10% prihoda poslovanja jedinice, plaća župana, gradonačelnika,
odnosno općinskog načelnika može se isplatiti najviše u iznosu plaće utvrđenom u članku
4. ovoga Zakona umanjenom za 20%.

Članak 16.

U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 15. ovoga Zakona,
u kojima iznos tekućih pomoći prelazi 10% prihoda poslovanja jedinice, osnovica za
obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama ne smije biti
veća od osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika.
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U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka
koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika ne smiju biti veći od koeficijenata
složenosti poslova radnih mjesta s odgovarajućim nazivima u državnoj službi, a
koeficijent za obračun plaće pročelnika upravnog odjela ili službe ne smije biti veći od
koeficijenta složenosti poslova načelnika sektora ili službe.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA

Članak 17.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i središnje tijelo državne uprave
nadležno za financije, svako u okviru svoga djelokruga.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 kuna kaznit će se za prekršaj:

– župan, gradonačelnik i općinski načelnik, za isplate plaća i naknada za rad u jedinici
lokalne i područne (regionalne) samouprave protivno člancima 4., 15. i 16. ovoga
Zakona,

– pročelnik upravnog tijela iz članka 7. ovoga Zakona, ako ne donese rješenja o plaći,
odnosno naknadi za rad župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih
zamjenika u skladu s odredbama ovoga Zakona,

– osoba ovlaštena za donošenje rješenja o pravima i obvezama službenika i
namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako ne donese rješenja o
plaći službenika i namještenika u skladu s odredbama ovoga Zakona.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Najkasnije u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona predstavnička
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donijet će:

– odluku iz članka 3. ovoga Zakona, kojom se određuju osnovica i koeficijenti za
obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika,

– odluku iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, kojom se određuju naknade za rad
zamjenika župana, gradonačelnika i njihovih zamjenika te općinskih načelnika i njihovih
zamjenika, koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Do donošenja pojedinačnih rješenja o plaći odnosno naknadi za rad sukladno odlukama
iz stavka 1. ovoga članka, plaće odnosno naknade za rad župana, gradonačelnika i
općinskih načelnika te njihovih zamjenika isplaćivat će se prema dotadašnjim propisima,
ali najviše u iznosu utvrđenom u članku 4. ovoga Zakona.
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Članak 20.

Najkasnije u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu uredbe o klasifikaciji radnih
mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donijet će
odluku iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, kojom se određuju koeficijenti za
obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave.

Ako predstavničko tijelo u propisanom roku ne donese odluku iz stavka 1. ovoga
članka, plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave obračunavat će se primjenom osnovice za obračun
plaće državnih službenika i namještenika i koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta
s odgovarajućim nazivima u državnoj službi, a za pročelnika upravnog odjela ili službe
primjenom koeficijenta složenosti poslova načelnika sektora ili službe.

Članak 21.

Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu odluka iz članka 3. i članka 6.
stavka 2. ovoga Zakona, donijet će se pojedinačna rješenja o plaći, odnosno naknadi za
rad župana, gradonačelnika i općinskih načelnika te njihovih zamjenika.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave iz članka 15. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na
snagu ovoga Zakona uskladit će se dotadašnja rješenja o plaći, odnosno naknadi za rad
župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika s člankom 15. ovoga
Zakona.

Članak 22.

Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu odluke iz članka 10. stavka 1.
ovoga Zakona, donijet će se pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika
upravnih odjela i službi u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave iz članka 15. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na
snagu ovoga Zakona uskladit će se dotadašnja rješenja o plaći službenika i namještenika
s člankom 16. ovoga Zakona.

Članak 23.

Župani, gradonačelnici i općinski načelnici dužni su u roku od 30 dana od stupanja na
snagu ovoga Zakona započeti pregovore sa sindikatima radi usklađivanja kolektivnih
ugovora s odredbama ovoga Zakona.

Članak 24.

Najkasnije u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona, župan,
gradonačelnik odnosno općinski načelnik donijet će pravilnik iz članka 13. stavka 2.
ovoga Zakona, kojim se utvrđuju kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i
namještenika i način isplate dodataka za uspješnost na radu.

19.5.2010. Sluzbeni list

narodne-novine.nn.hr/default.aspx 6/7



Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u odnosu na službenike i namještenike u
upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
prestaju važiti odredbe članaka 108. do 112. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.).

Članak 26.

Ovaj Zakon prestaje važiti na dan stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se na
jedinstven način urediti plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i
službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 12002/0901/04

Zagreb, 19. veljače 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
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