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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      - 4,20 
- zamjenik gradonačelnika    - 3,38 

 
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. 
 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. 
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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: 2109/2-10-02-05 
Čakovec, __________ 2010. 
                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                          Gordan Vrbanec, ing. el. 
 
 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. 
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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 donese predočenu Odluku.        
        
 

GRADONAČELNIK 
  Branko Šalamon, v.r. 

 


