Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine“
Primorsko-goranske županije broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici
održanoj 13. srpnja 2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika
i zamjenika Općinskog načelnika
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika i
zamjenika Općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz
radnog odnosa.
Članak 2.
Plaću dužnosnika iz članka 1. ove Odluke čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće 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.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
- za obračun plaće Općinskog načelnika
- za obračun plaće zamjenika Općinskog načelnika

5,00
3,09.

Članak 4.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun
plaće službenika i namještenika u općinskim upravnim tijelima.
Članak 5.
Dužnosnici druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s općim aktima Općine Ravna
Gora kojima su utvrđena prava službenika i namještenika, ako zakonom nije drukčije propisano.
Članak 6.
Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava iz radnog odnosa donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“
Primorsko-goranske županije.
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OBRAZLOŽENJE ODLUKE
o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika
i zamjenika Općinskog načelnika
Zbog potrebe da se na jedinstven način reguliraju plaće u jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave i zbog činjenice da ovo područje nije bilo regulirano zakonom donesen je
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 28/10) koji je stupio
na snagu 11. ožujka 2010. godine.
Zakon propisuje 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.
Člankom 2. Zakona određeno je da plaću općinskog načelnika i njegovog zamjenika čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Člankom 3. Zakona određeno je da osnovicu i koeficijente za obračun plaće općinskog
načelnika i njegovog zamjenika određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave u kojoj obnašaju dužnost, a na prijedlog općinskog načelnika.
Člankom 4. Zakona propisana su ograničenja visine plaće općinskih načelnika u jedinicama
lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika. Sukladno navedenom članku plaća općinskog
načelnika ne može se 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. Osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika utvrđena je Odlukom o visini
osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (NN broj 83/09) u visini od 4.630,14 kn bruto.
Člankom 5. Zakona propisano je da koeficijenti za obračun plaće zamjenika općinskog
načelnika mogu iznositi najviše do 85% koeficijenta općinskog načelnika čiji je zamjenik.
Člankom 7. Zakona propisano je da pojedinačna rješenja o visini plaće općinskog
načelnika i njegovog zamjenika donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove
u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno u Općini Ravna Gora ista rješenja
donosit će pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Odredbama članaka 8.-13. Zakona propisan je način određivanja plaća za službenike i
namještenike u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave,
o čemu će se odgovarajuće odluke donijeti naknadno odnosno najkasnije u roku od tri mjeseca od
stupanja na snagu uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi. Spomenuta uredba objavljena je u „Narodnim novinama“ 16.
lipnja 2010. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave.
Člancima 14.-16. Zakona propisana su proračunska ograničenja plaća. Prema članku 14.
Zakona 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 pomoći i donacija, iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana
za mjesnu samoupravu) i prihode ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i
pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Isto tako, udio tekućih pomoći iz
državnog proračuna u ukupnim prihodima poslovanja ne smije prelaziti 10% jer u suprotnom plaće
zaposlenih treba odmah uskladiti sa plaćama državnih službenika i namještenika.
U Općini Ravna Gora sredstva za plaće planirana su Proračunom za 2010. godinu u
ukupnom iznosu od 1.063.425,00 kn. Ostvareni prihodi poslovanja u 2009. godini iznosili su
9.794.262,11 kn. Kad od toga oduzmemo sredstva pomoći i donacija koja su iznosila 856.436,70
kn dobijemo prihode poslovanja u iznosu od 8.937.825,41 kn koje uzimamo u obzir pri izračunu
mase plaće u skladu sa Zakonom. Udio mase sredstava za plaće u ostvarenim prihodima
poslovanja tako iznosi 11,9% što je daleko od dozvoljenih 20%.

Isto tako udio pomoći iz državnog proračuna (tekućih i kapitalnih) ostvarenih u 2009.
godini (660.036,70 kn) u ukupnim prihodima poslovanja (9.794.262,11 kn) iznosi 6,7% što znači
da ne prelazi dozvoljenih 10% pa se obračun plaće službenika i namještenika u Općini Ravna Gora
može vršiti kao i do sada do donošenja uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i
namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Predloženom Odlukom regulira se visina plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika u skladu sa odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
Po ovom prijedlogu osnovica za obračun plaće ostala bi ista kao i do sada (2.917,16 kn), ali
bi se koeficijenti mijenjali i to:
- za općinskog načelnika 5,00 umjesto dosadašnjih 5,85
- za zamjenika općinskog načelnika 3,09 umjesto dosadašnjih 3,60.
Iako je udio mase sredstava za plaće svih zaposlenih u ostvarenim prihodima poslovanja
11,9% (što je daleko od dozvoljenih 20%) plaće u bruto, odnosno neto iznosu, ne bi se povećavale
već bi ostale na istom nivou. Iz tog je razloga potrebno smanjiti postojeće koeficijente jer se u
bruto plaću po Zakonu ugrađuje dodatak na staž (na temelju članka 2. prijedloga Odluke, odnosno
na temelju članka 2. Zakona, bruto plaću čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža).
Iz navedenog proizlazi da bi po ovom prijedlogu bruto plaća općinskog načelnika iznosila
14.585,80 kn plus dodatak na staž (34 godine x 0,5%) što ukupno daje 17.065,39 kn koliko je
iznosila i do sada, a ne bi se odstupalo od zakonskih odredbi. Člankom 4. Zakona određena je
najviša granica za bruto plaću općinskih načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do
3.000 stanovnika kao umnožak koeficijenta 4,26 i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika
u visini od 4.630,14 kn bruto što iznosi 19.724,40 kn.
Bruto plaća zamjenika općinskog načelnika ostala bi također na istom nivou, odnosno
bruto bi iznosio 9.014,02 kn plus dodatak na staž (33 godine x 0,5%) što ukupno daje 10.501,34
kn. Zakonom je određeno da koeficijenti za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika mogu
iznositi najviše do 85% koeficijenta općinskog načelnika čiji je zamjenik. U našem slučaju taj bi
koeficijent najviše mogao iznositi 4,25.

