
 
 
 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-01/13-01/5 
URBROJ: 2178/01-07-13- 
Slavonski Brod,  . srpnja 2013.  
 
Temeljem članka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne  novine  br.  28/2010)   i  članka  36.  Statuta  Grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09, 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog 
Broda br. 4/12.,5/12.)  Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj . sjednici  održanoj  
. srpnja  2013. godine, donosi 
 
            ODLUKU  

o izmjeni i dopuni Odluke o  plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika iz radnog odnosa 

 
 

  Članak 1.  
U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog 
odnosa mijenja se naziv koji sada glasi: Odluka o određivanju plaće i naknade za rad 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. 
 
       Članak 2. 
U članku 1. Odluke briše se točka, dodaje zarez i dodaje dio rečenice koji glasi: 
kao i visina naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
       Članak 3. 
Dodaje se novi članak 5.a. koji u potpunosti glasi: 
Dužnosinci koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na naknadu za 
rad, kako slijedi: 

a. gradonačelnik-  u  neto  iznosu  od  50%  umnoška  koeficijenta  za  obračun  plaće  
gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće 
dužnosnika 

b. zamjenik gradonačelnika – u neto iznosu od 50% umnoška koeficijenta za obračun 
plaće zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za 
obračun plaće dužnosnika 

 
Pravo na naknadu za rad iz prethodnog stavka ostvaruje se od dana stupanja na dužnost 
ukoliko se dužnosnik očituje da će dužnost na koju je izabran obnašati bez zasnivanja radnog 
odnosa, odnosno od trenutka kada promijeni način obavljanja dužnosti.  
  
Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se mjesečno za protekli mjesec, u pravila kada se 
isplaćuju i plaće dužnosnika koji svoju dužnost obnašaju profesionalno. 
 
  

Članak 4. 
Članak 6. mijenja se i glasi:  
Rješenja  o  utvrđivanju  plaće, odnosno naknade za rad  te  drugih  prava  dužnosnika  iz  
donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove. 
 
 



     Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 
Slavonskog Broda. 
 
  
       Predsjednik Gradskog vijeća  
  
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
 

Izmjenama članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne 
novine br. 144/12)  određeno je da gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučuju hoće li 
dužnost  na  koju  su  izabrani  obavljati  profesionalno,  a  Zakonom   o  plaćama  u  lokalnoj  i  
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 ) utvrđen je način obračuna plaće i drugih 
prava dužnosnika iz radnog odnosa, kao i naknade za rad za dužnosnika koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Temeljem navedenih izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje 
određuju da dužnosnici sami odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obnašati 
profesionalno ili volonterski, te obzirom na činjenicu da način obnašanja dužnosti mogu 
mijenjati u tijeku mandata,  potrebno je izmijeniti i dopuniti Odluku o plaći i drugim pravima 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa i dodati odredbe koje se odnose 
na utvrđivanje naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Odredbama Zakona o plaćama, člankom 6. propisano je da naknade za rad gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa mogu iznositi 
do najviše 50% umoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji 
dužnost obnaša profesionalno i osnovice za obračun plaće. Odluku o visini naknade donosi 
predstavničko tijelo jedinice. 
  
Slijedom navedenog, mijenja se naziv Odluke koji bi izmijenjen glasio Odluka o određivanju 
plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te se dodaju članci koji 
utvrđuju naknadu za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Temeljem navedenog, u privitku se dostavlja prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa na 
raspravu i usvajanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


