
       REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                   GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove

KLASA: 120-01/22-01/4
URBROJ: 2181-9-03-01-22-1
Solin, 2. prosinca 2022. godine

          GRADONAČELNIKU GRADA SOLINA

              O V D J E 

PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE:   Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaća 
gradonačelnika  i zamjenika gradonačelnika koji dužnost 
obavlja profesionalno

PRAVNI TEMELJ: Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN RH br. 28/10) i 
članka 28. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada 
Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18- pročišćeni tekst, 
2/20 i 3/21)

OBRAZLOŽENJE: Dat će se na sjednici

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA 

 Ante Ljubičić, dipl. iur. 



Na  temelju  članka  3.  Zakona  o  plaćama  u  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)
samoupravi  (NN RH br. 28/10) i članka 28. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada
Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18- pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21 ), Gradsko vijeće  grada
Solina na ______ sjednici održanoj ______ godine, donijelo je 

             O D L U K U
 o osnovici i koeficijentima za obračun plaća gradonačelnika

 i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno

Članak 1.

Plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno,
čini umnožak koeficijenta složenosti poslova i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 %
za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %.

Članak 2.

      Vrijednost koeficijenta složenosti iznosi:
1. gradonačelnik                                                                              4,65
2. zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavlja 

profesionalno                                                                               3,70

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iz čl. 2. ove Odluke jednaka je osnovici koja
se primjenjuje za obračun plaće službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima. 

Članak 4. 

Dužnosnik  koji  dužnost  obavlja  profesionalno,  druga  prava  iz  radnog  odnosa
ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te općim aktima Grada, odnosno kolektivnim
ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima,
ako zakonom nije drukčije propisano. 

Članak 5. 

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi
pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove. 

Članak 6. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i koeficijentima za
obračun  plaća  gradonačelnika  i  zamjenika  gradonačelnika  koji  dužnost  obavlja
profesionalno (Službeni vjesnik Grada Solina br. 9/20).



Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada

Solina.

KLASA: 
URBROJ: 
Solin, 

          PREDSJEDNIK
                     GRADSKOG VIJEĆA SOLIN

        
     Ivan Andabak, mag.pov. i etno.

Dostaviti:
1. Upravni odjel za pravne i opće poslove, ovdje 
2. Upravni odjel za proračun i računovodstvo, ovdje 
3. Službeni vjesnik Grada Solina x 2
4. Arhiva, ovdje 
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