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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 određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora 
trgovačkih društava u 100% vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada 
Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 

   II. 
  

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 021-05/10-01/88 
URBROJ: 2109/2-01-10-12 
Čakovec, __________ 2010. 

 GRADONAČELNIK 
    Branko Šalamon, v.r. 

 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
           S obzirom da se donosi Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca, te s obzirom na 
promjenu propisa kojima se uređuje to područje potrebno je dati nove Smjernice za 
određivanje plaća direktora trgovačkih društava u 100% vlasništvu Grada Čakovca I 
ravnatelja ustanova Grada Čakovca. 
           Raspon koeficijenata dati će se na samom stručnom kolegiju i tako utvrđena 
Odluka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
  
 

 GRADONAČELNIK 
    Branko Šalamon, v.r. 
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 PRIJEDLOG 
Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), 

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici, održanoj ________ 2010., 
donijelo  sljedeću 

 
ODLUKU 

O ODREĐIVANJU SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA DIREKTORA  
TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU GRADA ČAKOVCA  

I RAVNATELJA USTANOVA GRADA ČAKOVCA 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom određuju se smjernice za utvrđivanje plaća direktora 
trgovačkih društava u 100% vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova kojima 
je Grad Čakovec osnivač. 

Članak 2. 
 

 Plaće direktora iz prethodnog članka ove Odluke određuje nadzorni odbor 
trgovačkog društva sukladno smjernicama iz ove Odluke. 
 Plaće ravnatelja iz članka 1. ove Odluke, određuje upravno vijeće ustanove 
sukladno smjernicama iz ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 

 Plaću direktora i ravnatelja iz članka 1. ove Odluke čini umnožak osnovice i 
koeficijenta. 
 Osnovica iz stavka 1. ovog članka jednaka je osnovici za obračun plaće 
službenika i namještenika Grada Čakovca uvećano za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža, a ukupno najviše za 20%. 
 Koeficijent iz stavka 1. ovog članka određuje se u sljedećim rasponima: 
 
TRGOVAČKA DRUŠTVA RASPON KOEFICIJENATA 
  
GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec  
GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec  
GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec  
Čakra d.o.o. Čakovec  
 
GRADSKE USTANOVE  RASPON KOEFICIJENATA 
  
Dječji vrtić Čakovec  
Centar za kulturu Čakovec  
Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec  
Javna vatrogasna postrojba Grada 
Čakovca 

 

Pučko otvoreno učilište Čakovec  
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Članak 4. 
 

Direktori i ravnatelji iz članka 1. ove Odluke imaju pravo na naknade i ostala 
materijalna prava sukladno Kolektivnim ugovorima odnosno općim aktima trgovačkog 
društva ili ustanove. 

Na plaću se ne obračunavaju stimulacije s osnova dobiti ili uvjeta rada. 
 

Članak 5. 
 
Nadzorni odbori određuju stimulacije za plaće direktora iz članka 1. ove 

Odluke prema ostvarenoj dobiti, najviše do 5% ostvarene dobiti i to jednom godišnje, 
na temelju godišnjeg izvješća o poslovanju za prethodnu godinu, najkasnije do 30.06. 
tekuće godine. 

Članak 6. 
 

Nadzorni odbori i upravna vijeća iz članka 2. ove Odluke, obvezni su sukladno 
ovoj Odluci uskladiti plaće direktora i ravnatelja iz članka 1. ove Odluke, u važećim 
općim aktima odnosno zaključenim ugovorima o radu, tako da plaće ne prijeđu 
iznose utvrđene člankom 3. ove Odluke.  

Rok za usklađivanje plaća sa prethodnim stavkom ovog članka je 1. srpanj 
2010. 

Članak 7. 
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o 

određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora poduzeća u vlasništvu  Grada i 
ravnatelja gradskih ustanova (Sl. gl. 7/00, 5/03). 
 

           Članak 8. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca.  
 
KLASA:021-05/10-01/88 
URBROJ: 2109/02-04-10-11 
Čakovec, ________ 2010. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 

 


