
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 28/10) i članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca 
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 8/18 i 12/18-ispravak i „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 
2/20), Gradsko vijeće Grada Vrbovca, na 2. sjednici održanoj 22. rujna 2021. donosi 

 
ODLUKU 

o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima gradonačelnika i  
zamjenika gradonačelnika 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) te druga prava dužnosnika koji 
dužnost obavljaju profesionalno. 

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 koja se primjenjuje na obračun 
plaće državnih dužnosnika. 

Članak 4. 

Koeficijenti iz čl. 1. ove Odluke iznose: 

- za obračun plaće gradonačelnika: 4,90 , 
- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika: 4,17. 

Članak 5. 

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno osim prava na plaću, ostvaruje pravo na staž i 
sva prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u cilju zaštite zdravlja za vrijeme obavljanja 
dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja 
dužnosti sukladno posebnom Zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih 
dužnosnika. 

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih troškova 
nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja, u 



visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u gradskim 
upravnim tijelima, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim 
propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna. 

Za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog 
automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Grada Vrbovca koje pravo 
na korištenje ostvaruju sukladno važećim aktima Grada Vrbovca. 

Članak 6. 

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik 
upravnog tijela nadležnog za radne odnose. 

Članak 7. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o određivanju plaće i drugih prava 
gradonačelnika („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13, 29/15 i 16/17) i Odluka o načinu 
utvrđivanja plaće i drugim pravima zamjenika gradonačelnika („Glasnik Grada Vrbovca“, broj 
7/21). 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca”. 
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