
           PRIJEDLOG 

  

Na temelju članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi («Narodne novine« broj 28/10.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj __________ 2015. 

godine, donosi  

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentu i osnovici za  

obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina 

 

Članak 1. 

U Odluci o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 12/10.) članka 2. mijenja se i glasi:  

 „Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnik ima pravo:  

 1. na plaću, kada dužnost obavlja profesionalno, 

 2. na  naknadu za rad, kada dužnost obavlja volonterski,   

 3. na naknadu određenih materijalnih troškova i drugih prava u obnašanju dužnosti.“ 

 

Članak 2. 

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Dužnosnik uz plaću, ostvaruje prava iz rada i po osnovi rada u skladu s posebnim zakonom i 

općim aktima Grada Pazina.“ 

 

Članak 3. 

Članak 8. mijenja se i glasi:  

„Pri poduzimanju službenih putovanja u zemlji, dužnosniku pripada puna naknada prijevoznih 

troškova, naknada punog iznosa noćenja i pripadajući iznos dnevnice u skladu s Pravilnikom o porezu na 

dohodak. Naknada troškova i dnevnica za službeno putovanje dužnosnika u inozemstvo utvrđuje se i 

isplaćuje u skladu s propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog 

proračuna. 

Na druga prava na koja dužnosnici imaju pravo u skladu s pozitivnim propisima primjenjuju se 

opći akti Gradskog vijeća Grada Pazina, Gradonačelnika i gradske uprave.“ 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,                        2015. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

                     

 

             Predsjednik  

          Gradskog vijeća 

                  Boris Demark, prof. 

 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke koeficijentu i osnovici za  

obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina 

 

I. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i  19/13) propisuje da gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu odabrati hoće 

li svoju dužnost obnašati profesionalno ili volonterski. Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 28/10.) definirana je nadležnost predstavničkog tijela 

jedinice lokalne samouprave vezano za donošenje odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće i 

naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Odluku o koeficijentu i osnovici za obračun 

plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 12/10.) (dalje: Odluka) 

Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je na svojoj sjednici održanoj 26. svibnja 2010. godine.  

U skladu sa stavkom člankom 7. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i Odlukom donesena su pojedinačna rješenja o plaći Gradonačelnika i naknadi za rad njegovih 

zamjenika.  

Dana 09. srpnja 2015. godine Gradu Pazinu, od strane Ureda državne uprave u Istarskoj županiji 

dostavljena je Uputa za postupanje ministarstva uprave, Uprava za politički sustav, državnu upravu te 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, klasa 023-01/15-01/167, urbroj: 515-02-02/1-15-1 od 10. 

lipnja 2015. godine, te popratni dopis.   

 Gradonačelnik i stručna služba Grada, razmatrajući problematiku navedenu u  predmetnoj Uputi,  

i prije donošenja same upute zauzeli su stav identičan stavu navedenom u Uputi slijedom čega 

Gradonačelniku tijekom 2015. godine nisu isplaćivana sve naknade na koje bi imao pravo temeljem 

Odluke, već samo one koje su u skladu s Uputom. Zbog navedenog, potrebno je donijeti odluko o 

izmjenama i dopunama Odluke kojom će se Odluka uskladiti s odredbama Zakona.  

 

II. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

Osnova za donošenje Odluke je u Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  koji propisuje: 

- mjerila za određivanje plaća i naknada  župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i 

njihovih zamjenika („članak 2. Zakona,  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.“), 

-  obvezu donošenja osnovice i koeficijenta za obračun plaće (članak 3.  Zakona, „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.“  

- obvezu donošenja  odluke o visini naknade za rad kada se dužnost obnaša bez zasnivanja radnog 

odnosa (članka 6. Zakona, „(1) 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. 

(2) „Odluku o visini naknade za rad iz stavka 1. ovoga članka donosi predstavničko tijelo jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave.“). 

 

 III. PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM  i PROMJENE U ODNOSU NA   

                    SADAŠNJU ODLUKU 

Ovom odlukom tekst Odluke usklađuje se s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi te s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi na način: 

- da se u odluci koristi terminologija iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(obnašanje dužnosti profesionalno ili volonterski, bez spominjanja zasnivanja radnog odnosa), 

- da dužnosnicima Grada Pazina više ne pripadaju prava utvrđena Kolektivnim ugovor za 

službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina, a materijalna prava koja imaju pravo 

ostvarivati definiraju se na zakonit način bez pozivanja na odredbe Kolektivnog ugovora.   



     

 IV. FINANCIJSKA SREDSTVA 

 Za provedbu ove  Odluke  nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. 

  

 V. ZAKLJUČNO 

 Gradonačelnik Grada Pazina prijedlog Odluke podnosi Gradskom vijeću na donošenje.  

 

Pazin, 20.  srpnja  2015. 

 

 

 

        Ured Grada    

                  

 

 

 

 

  


