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Slavonski Brod, . lipnja 2010.

Temeljem članka 3. 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.)  Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na
svojoj 11. sjednici  održanoj   . lipnja  2010. godine, donosi

   ODLUKU
o plaći i drugim pravima

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.
Ovom  Odlukom  određuju  se  osnovica  i  koeficijenti  za  obračun  plaće  gradonačelnika  i
zamjenika   gradonačelnika   (u nastavku  teksta: dužnosnici)   koji   dužnost     obavljaju
profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Članak 2.
Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za
radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja,
dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na
obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Slavonskog Broda.

Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
-za obračun plaće gradonačelnika – 3,7
-za obračun plaće zamjenika gradonačelnika – 3,15

Članak 5.
Dužnosnik  koji  dužnost  obavlja  profesionalno  druga  prava   iz  radnog odnosa ostvaruje
u skladu s općim propisima o radu, te s općim aktima Grada, odnosno kolektivnim ugovorom
koji se primjenjuje na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, ako zakonom
nije drukčije propisano.



Članak 6.
Rješenja  o  utvrđivanju  plaće  te  drugih  prava  dužnosnika  iz  radnog  odnosa  donosi
pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove.

Članak 7.
Danom   stupanja   na   snagu  ove  Odluke   prestaje   važiti   Odluka  o  plaćama  i
naknadama gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slavonskog Broda od 22.
siječnja 2008. godine.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.

      Predsjednik Gradskog vijeća
    Mijo Golubičić

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Zamjenici gradonačelnika
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. Uredništvo Službenog vjesnika
6. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji - Opći poslovi
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana



OBRAZLOŽENJE

I. Dana 11. ožujka 2010. na snagu je stupio Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 – u nastavku teksta: Zakon o plaćama).
Odredbama Zakona o plaćama između ostalog je propisano da:

a) plaću gradonačelnika i njegovih zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za
20% (čl. 2.);

b) osnovicu i koeficijente za obračun plaće gradonačelnika i njegovih zamjenika
određuje odlukom Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika

c) plaća gradonačelnika velikog grada i grada sjedišta županije, bez uvećanja za
radni staž, ne može biti određena u iznosu većem od umnoška koeficijenta 6,42 i osnovice za
izračun plaće državnih dužnosnikakoja trenutno iznosi 4.630,14 kn bruto, dakle u iznosu
većem od 29.725,49 kn bruto;

d) koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika može iznositi najviše 85%
koeficijenta gradonačelnika (čl. 5.), pa najviši dopušteni umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće zamjenika gradonačelnika iznosi 25.266,66 kn bruto;

e) pojedinačna rješenja o visini plaće za rad gradonačelnika i njegovih zamjenika
donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove, a protiv navedenih rješenja
žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor (čl. 7.);

f) će najkasnije u roku od tri mjeseca od stupanja Zakona na snagu predstavnička tijela
lokalnih jedinica donijeti odluku kojom se određuju osnovica i koeficijent za obračun plaće
gradonačelnika i njegovih zamjenika (čl. 19. st. 1. podst. 1.);

g) će se do donošenja pojedinačnih rješenja o plaći sukladno netom navedenoj odluci
plaće gradonačelnika i njegovih zamjenika isplaćivati prema dotadašnjim propisima, ali
najviše u iznosu utvrđenom u čl. 4. Zakona o plaćama (čl. 19. st. 2.).

Kako plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slavonskog Broda nisu prelazile
ograničenja iz čl. 4. i čl. 5. Zakona o plaćama, plaće gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika isplaćivane su prema dosadašnjoj Odluci o plaćama i naknadama
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slavonskog Broda od 22. siječnja 2008.
godine.
Koeficijent za obračun plaće gradonačelnika određuje se u iznosu od 3,7 , a koeficijent za
obračun plaće zamjenika gradonačelnika određuje se u iznosu od 3,15 jer sukladno članku 5.
Zakona,  koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika može iznositi najviše 85%
Koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika.
Gradonačelnik dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje gore navedenu Odluku radi
usklađenja sa zakonskim propisama.



Članak 1.
Prijedlogom Odluke predviđeno je da njen predmet ne budu samo plaće, već
i druga prava profesionalnih dužnosnika iz radnog odnosa.

Članak 2. i 3.
Predloženo je da se na obračun plaće dužnosnika primjenjuje jednaka osnovica kao na
obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave. Osim što olakšava obračun plaće,
takva odredba sukladna je prevladavajućoj praksi u lokalnoj samoupravi, a sadržana je i u
važećoj Odluci.
Eventualno povećanje osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u
budućem razdoblju  ne može rezultirati  prekoračenjem zakonskog maksimuma umnoška
koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika zbog navedene odredbe koja plaću
dužnosnika ograničava na najviši iznos dopušten zakonom, u razdoblju u kojem su na
snazi zakonska ograničenja plaća u lokalnoj samoupravi.

Članak 4.
Umnožak koeficijenata za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te
važeće osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi
zadržava plaću gradonačelnika na postojećoj razini, a plaću zamjenika gradonačelnika
smanjuje zbog ograničenja iz članka 5. Zakona koji određuje da koeficijent za obračun plaće
zamjenika gradonačelnika može iznositi najviše 85% koeficijenta gradonačelnika .

Članak 5.
Predviđeno je da profesionalni dužnosnici druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s
općim propisima o radu (prvenstveno Zakonom o radu), općim aktima Grada (ponajprije
Pravilnikom o radu), odnosno kolektivnim ugovorom koji se
primjenjuje na službenike i namještenike, osim u dijelu materije koji je drukčije određen
imperativnim normama posebnih zakona. Analognu odredbu sadrži i važeća Odluka.

Članak 6.
Obveza donošenja rješenja o plaći propisana je i u čl. 7. st. 1. Zakona o plaćama.

Članak 7. i 8.
Završne odredbe koje se odnose na prestanak važenja dosadašnje Odluke i objava općeg
akta u službenog glasilu te stupanje na snagu osmog dana od dana objave.

Predlažemo da Gradsko vijeće raspravi i usvoji dostavljeni Prijedlog Odluke.




