
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 30. Statuta Općine Vižinada (“Službene novine Općine 

Vižinada”, br. 4/22-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na sjednici 

održanoj dana ___________ 2022. godine donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog načelnika 

Općine Vižinada-Visinada 

 

  

Članak 1. 

U Odluci o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog načelnika Općine Vižinada-

Visinada (“Službene novine Općine Vižinada”, br. 4/15), u članku 4. broj „3,5“ mijenja se u 

„3,9“.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Vižinada“ i primjenjuje se s obračunom plaće za mjesec rujan 2022. godine. 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Vižinada-Visinada, xx. 09. 2022. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA 

 

PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Oliver Arman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA 

 

Pravna osnova za donošenje ove Odluke je sadržana u članku 3. Zakona o plaćama u lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članku 30. Statuta 

Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 4/22-pročišćeni 

tekst) i članku 39. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine br. 20/18, 

115/18, 98/19 i 57/22).  

 

 

2. PRIKAZ  STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

 

Donošenjem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 28/10 – u daljnjem tekstu: Zakon) na jedinstven način su uređeni propisi o 

plaćama zaposlenih u svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, s time da 

se posebno definiraju osnovica i koeficijenti te limiti za lokalne dužnosnike, odnosno za 

župane, gradonačelnike i načelnike te njihove zamjenike. 

 

Sukladno članku 2. Zakona, plaću župana, gradonačelnika, 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%. 

 

Člankom 4. Zakona propisana su ograničenja plaća župana, gradonačelnika i općinskih 

načelnika. Tako se plaća gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne 

samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika, bez uvećanja za radni staž, ne smije odrediti 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. Odlukom Vlade 

Republike Hrvatske visina osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ 

broj 151/14) utvrđena je u visini od 3.890,00 kuna. Tako bi najviši iznos plaće za 

gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 

stanovnika mogao iznositi bruto 16.571,40 kuna. 

 

Sukladno članku 3. Zakona, Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada je na 16. sjednici od 

31. ožujka 2015. godine donijelo Odluku o plaći i drugim pravima općinskog načelnika 

Općine Vižinada-Visinada. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Općine Vižinada“ 

broj 02/15. Predmetnom Odlukom smanjena je plaća općinskog načelnika za 7,36% na način 

da se smanjio koeficijent sa 5 ma 3,3, s time da se za obračun plaće prije koristila osnovica 

koja se primjenjivala za službenike i namještenike a novom odlukom se određuje osnovica u 

visini osnovice propisane za državne dužnosnike.  

 

Na sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada 

donijelo je novu Odluku o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Vižinada-

Visinada kojom je koeficijent povećan na 3,5 na ime materijalnih troškova, obzirom da je bila 

uputa Ministarstva uprave da dužnosnici nemaju pravo na isplatu putnih troškova za prijevoz 

na posao i s posla te druge dodatke kao što je bio stalni dodatak plaći koji se isplaćivao 

službenicima. 

 

Budući je Općinski načelnik 19. srpnja 2022. godine donio Odluku o osnovici za obračun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada 



kojom se osnovica za obračun plaća povećala sa 4.500,00 na 5.000,00 kuna bruto, odnosno za 

11,11%, predlaže se izmjena Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog 

načelnika Općine Vižinada-Visinada kojom se koeficijent povećava za otprilike isti postotak, 

odnosno 11,43%. 

 

Tako se predlaže da koeficijent za općinskog načelnika bude 3,9 koji pomnožen s osnovicom 

od 3.890,00 kuna daje bruto plaću od 15.171,00 kuna, što je za 1.556,00 kuna veća plaća u 

odnosu na dosadašnju. Navedeni iznos plaće ne sadrže uvećanje za radni staž od 0,5%, 

sukladno članku 4. Zakona.  

 

Sukladno članku 4. Zakona, osnovicu i koeficijente za obračun plaća župana, gradonačelnika i 

načelnika određuje svojom odlukom predstavničko tijelo. 

 

 

3.  PRIJEDLOG AKTA 

 

Tekst nacrta Odluke dostavlja se u privitku. 

 

 

4.  UTJECAJ AKTA NA PRORAČUN 

 

Za donošenje ove Odluke potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva u proračunu, te će 

se ona planirati u sljedećim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vižinada-Visinada. 

 


