
 

PRIJEDLOG 
 
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine br. 28/10), članka 30. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti 
Grada Samobora br. 3/16) i članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene 
vijesti Grada Samobora br. 4/16. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Samobora na __ 
sjednici održanoj dana ________________ godine donijelo je  

 
 

ODLUKU 
O NAKNADI ZA RAD GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA 
GRADA SAMOBORA KOJI DUŽNOST OBNAŠAJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG 

ODNOSA 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom određuju se mjerila za obračun naknade za rad gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika Grada Samobora koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog 
odnosa (u daljnjem tekstu: dužnosnici). 

 
Članak 2. 

 Naknadu za rad dužnosnika čini 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju profesionalno i osnovice za 
obračun plaće dužnosnika.  

 
Članak 3. 

 Osnovica za obračun naknade za rad dužnosnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja 
radnog odnosa jednaka je osnovici koja se primjenjuje za obračun plaće dužnosnika koji 
dužnost obavlja profesionalno, a utvrđuje ju Gradsko vijeće odlukom. 
  

Članak 4. 
 Dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih i materijalnih troškova nastalih u vezi s 
obnašanjem dužnosti (troškovi prijevoza, dnevnica za službeno putovanje), kao i druga srodna 
prava (npr. pravo na korištenje službenog automobila). 

 
Članak 5.  

 Pojedinačna rješenja o utvrđivanju naknade za rad dužnosnika donosi pročelnik upravnog 
tijela nadležnog za kadrovske poslove. 
 Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti 
upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. 
 

Članak6. 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada 
Samobora. 
 
KLASA:  
URBROJ:  
 
 
 PREDSJEDNIK  
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Branimir Šiljak 
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