
         REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

                  GRAD GLINA 

             GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 

URBROJ: 

Glina, _____________ 2015. godine 

 

 

 Na temelju članka 3. i 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) Gradsko vijeće Grada Gline na __. 

sjednici održanoj _____________ 2015. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o plaći i drugim pravima gradonačelnika grada Gline i zamjenika 

gradonačelnika grada Gline iz radnog odnosa 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće 

gradonačelnika grada Gline i zamjenika gradonačelnika grada Gline (u nastavku: 

dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog 

odnosa. 

 

Članak 2. 

 Plaću dužnosnika 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. 

 Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici za izračun plaća 

državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih 

dužnosnika. 

 

Članak 4. 

 Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iz članka 1. ove Odluke iznose: 

- za obračun plaće gradonačelnika – 3,64 

- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika – 3,094 

 

Članak 5. 



 Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno druga prava iz radnog odnosa 

ostvaruje u skladu s općim propisima o radu odnosno internim aktima gradske 

uprave koji uređuju radne odnose ako zakonom nije drugačije propisano. 

 

Članak 6. 

 Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa 

donosi pročelnik upravnog tijela u čijem djelokrugu poslova su službenički odnosi. 

 

Članak 7. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim 

pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Službeni 

glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 8/10) i Odluka o izmjeni Odluke o plaći i 

drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 

(„Službeni vjesnik“, broj 45/14). 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku“ a primjenjuje se od 1. srpnja 2015. godine. 

 

 

                                                                                                PREDSJEDNICA 

                                                                                             GRADSKOG VIJEĆA 

 

 

 

                                                                                          Sanja Štingl-Vlašić, dr.med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e nj e 
 
 

PRAVNA OSNOVA 
 
 Osnovicu i koeficijente za obračun plaće gradonačelnika i njihovih zamjenika 
odlukom određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na prijedlog 
gradonačelnika, a kako je to propisano člankom 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: ZP). 
  
 Citirana zakonska odredba (članka 3. ZP-a) ujedno je i pravna osnova 
predstavničkom tijelu za odlučivanje po ovom pitanju. 
  
 RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ODLUKA DONOSI I PITANJA   
 KOJA SE ODREĐUJU OVOM ODLUKOM 
 
 Ograničenja iznosa plaće gradonačelnika i zamjenika, u dijelu koji se 
primjenjuje na Grad Glinu, definira se kroz odredbe članka 4., članka 5. i članka 15. 
ZP-a i predloženi tekst odluke usklađen je s propisanim ograničenjima. 
 Ovim prijedlogom odluke koeficijentu i osnovici za obračun plaće, gdje se 
uvodi osnovica za državne dužnosnike, u potpunosti se usklađuju sa člankom 4. 
predmetnog Zakona iz razloga što Vlada učestalo mijenja osnovicu za državne 
dužnosnike, a ujedno se smanjuju plaća gradonačelnika i njegovih zamjenika, ali i 
iznosi naknade za rad u slučaju obnašanja dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa. 
 Ovom mjerom se ostvaruju uštede za gradski proračun što valja promatrati i u 
širem kontekstu prilikom razmatranja budućeg rješenja organizacije gradske uprave 
kroz sistematizaciju. 
 Pregled bruto plaće prema postojećoj i novopredloženoj Odluci: 

Dužnosnik – radni odnos Bruto plaća prema 
postojećoj Odluci 

Bruto plaća prema 
predloženoj Odluci 

Gradonačelnik koeficijent 3,00 x osnovica 
5.108,84 kn = 15.326,52 kn 

koeficijent 3,64 x osnovica 
3.890,00 kn = 14.159,60 kn 

Zamjenik gradonačelnika koeficijent 2,50 x osnovica 
5.108,84 kn = 12.772,10 kn 

koeficijent 3,094 x osnovica 
3.890,00 kn = 12.035,66 kn 

 
 

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVEDBU ODLUKE 
 
 Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu 
Grada Gline. 
 
 OSTALO 
 
 Tekst važeće odluke dostavlja se kao prilog za raspravu po predloženoj točci 
dnevnog reda. 
  
  

 



 

 


