
 

 

Na temelju 90.a stavaka 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20), članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 28/10) i članka 28. stavka 1. točke 30. Statuta Grada Vodica („Službeni 

glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20), Gradsko vijeće Grada Vodica na 26. sjednici 

od 10. ožujka 2021. godine, donosi 

 

Odluku 

o visini naknade za rad i drugim pravima gradonaĉelnika Grada Vodica 

 koji svoju dužnost ne obnaša profesionalno  

 

Ĉlanak 1. 

 Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za rad i druga prava gradonačelnika Grada Vodica (u 

daljnjem tekstu: gradonačelnik) koji svoju dužnost u Gradu Vodicama ne obnaša profesionalno. 

 

Ĉlanak 2. 

Gradonačelnik iz članka 1. ove odluke ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 40% 

umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za dužnosnika koji dužnost obavlja profesionalno i 

osnovice za obračun plaće. 

 

Ĉlanak 3. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti gradonačelnik ima, osim prava na naknadu za rad, pravo na 

naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti (troškova prijevoza, 

dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje) u visini propisanoj aktima koji se 

primjenjuju na službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti gradonačelnik ima pravo na korištenje službenog automobila 

24 satadnevno po potrebi i sa službenim vozačem, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u 

vlasništvu Grada za službene potrebe sukladno aktima Grada. 

 

Ĉlanak 4. 

Rješenje o visini naknade za radi drugih pravagradonačelnika donosi Pročelnik Tajništva 

Grada-Tajnik Grada.  

 

Ĉlanak 5. 

Sve odredbe ove odluke primjenjuju se na odgovarajući način na privremenog zamjenika 

gradonačelnika koji ostvaruje sva prava gradonačelnikau slučaju nastupa okolnosti zbog kojih je 

gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost sukladno odredbama Statuta Grada Vodica. 

 

Ĉlanak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih 

redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, te općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadi i ostalim pravima dužnosnika 

koji svoju dužnost ne obnašaju profesionalno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 

5/12 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 3/20). 
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