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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 7. sjednici održanoj 27. svibnja 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. 
  

Članak 7. 
 

 Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi 
pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove. 
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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: 2109/2-10-02-06 
Čakovec, 27. svibanj 2010. 
 
 
                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                          Gordan Vrbanec, ing. el. 
 

  
 


