
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.) i članka 30. alineje 4. Statuta Grada Zaboka 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka 
na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 12.  svibnja 2010. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Zaboka 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom određuje naknada za rad zamjenika gradonačelnika Grada Zaboka 
(u daljnjem tekstu: zamjenik gradonačelnika). 
 

Članak 2. 
 Zamjenik gradonačelnika koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa 
ostvaruje pravo na naknadu za rad.  
 Naknada za rad zamjenika gradonačelnika određuje se u neto iznosu od 4.500,00 kuna 
mjesečno. 
 

Članak 3. 
 Zamjenik gradonačelnika ima pravo na isplatu dnevnice u visini propisanog 
neoporezivog iznosa, te na naknadu troškova noćenja i prijevoznih troškova u visini stvarnih 
izdataka, kad ga se upućuje na službeno putovanje u zemlji, u mjesto udaljeno najmanje 30 
kilometara, a vrijeme putovanja traje više od 12 sati dnevno. 
 Zamjenik gradonačelnika ima pravo na isplatu dnevnice u inozemstvu u skladu s 
posebnim propisom kojim se uređuje porez na dohodak, te na naknadu troškova noćenja i 
prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka, kad ga se upućuje na službeno putovanje u 
inozemstvo. 
 

Članak 4. 
Zamjenik gradonačelnika nema pravo na naknadu za rad u radnim tijelima koje 

imenuje gradsko vijeće ili gradonačelnik. 
 

Članak 5. 
 Sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u proračunu Grada Zaboka. 
 

Članak 6. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova za rad 
zamjenice gradonačelnika Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 
13/09.).  
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2010., a prije toga će se objaviti u "Službenom 
glasniku  Krapinsko-zagorske županije". 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 

 
KLASA: 120-01/10-01/02                 PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2197/01-02-10-1                 Gradskog vijeća 
Zabok, 12. svibnja 2010.                             Zoran Krajačić 
 



DOSTAVITI: 
1. Upravni odjel za financije, ovdje, 
2. Ured Grada, ovdje,  
3. Ured državne uprave u K-ZŽ, 
    Služba za zajedničke poslove, Krapina, 
4. Za objavu u "Službenom glasniku K-ZŽ", 
5. Za prilog zapisniku, 
6. Za zbirku akata, 
7. Pismohrana. 
 
 


