
 Na prijedlog gradonačelnika Grada Zaboka, a na temelju članka 3. 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 osnovici i koeficijentu za obračun plaće  

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zaboka 
 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom određuju mjerila za određivanje plaće i uređuje se ostvarivanje 
drugih prava iz rada za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zaboka. 
 

Članak 2. 
 Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, 
odnosno uz zasnivanje radnog odnosa, ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao 
i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja. 
 

Članak 3. 
 Plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice 
za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 
20%. 

Članak 4. 
 Koeficijent za obračun plaće gradonačelnika je 4,55. 
 Osnovica za obračun plaće gradonačelnika je osnovica za obračun plaće državnih 
dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika. 
 

Članak 5. 
Koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika je 3,87. 

 Osnovica za obračun plaće zamjenika gradonačelnika je osnovica za obračun plaće 
državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih 
dužnosnika. 
 

Članak 6. 
Ostala materijalna i druga prava iz rada gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika 

ostvaruju u skladu s odredbama akata kojima su uređena prava iz rada za službenike u 
upravnim tijelima Grada Zaboka, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.  
 

Članak 7. 
 Sredstva za plaće i ostala prava iz ove Odluke osiguravaju se u proračunu Grada 
Zaboka. 
 

Članak 8. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini koeficijenata i osnovici 
za utvrđivanje plaća gradonačelnika i djelatnika Gradske uprave Grada Zaboka („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/01., 12/06. i 20/06.) u dijelu koji se odnosi na 
određivanje plaće gradonačelnika, dok u ostalom dijelu koji se odnosi na određivanje plaća 
službenika ostaje na snazi.  



Članak 9. 
 Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2010., a prije toga će se objaviti u "Službenom 
glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
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URBROJ: 2197/01-02-10- 3                 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. 
 


