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MATERIJAL
za XXII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba zakazanu za 10. kolovoza 2020. godine

PREDMET
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

obračun plaće

MATERIJAL OBRADIO

GRADONAČELNIK

Upravni odjel za opće poslove
i društvene djelatnosti

Nikola

Pročelnik:

Zvonko

Puljar-Matić,

dipl. iur., v. r.

Grgurić,

dipl. oec., v. r.

OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Raba na prvom dijelu XX. sjednice održanom 8. travnja 2020.
godine donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika („Službene novine Primorsko-goranske županije"
broj 10/20), kojom je radi epidemije uzrokovane koronavirusom i potrebe štednje na svim
razinama, smanjena osnovica za obračun plaće gradskim dužnosnicima.
U vrijeme predlaganja i donošenje citirane Odluke situacija u vezi epidemije
koronavirusom bila je neizvjesna i bilo je teško prognozirati bilo kakve pozitivne pomake.
Turistička sezona bila je u potpunosti upitna, te je funkcioniranje trebalo prilagoditi takvim
okolnostima. Budući da su okolnosti ipak bitno pozitivnije nego što se to moglo očekivati,
predlaže se donošenje predmetne Odluke o postupnom povećanju plaće gradonačelnika i
njegova zamjenika, u periodu od naredna tri mjeseca, počevši s obračunom plaće za srpanj
2020. godine, a koji bi se princip primijenio i na sve plaće u sustavu Grada, gradskih ustanova
i trgovačkih društava čiji je Grad osnivač.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika utvrđen je Zaključkom gradonačelnika KLASA:
023-01/20-01/89, URBROJ: 2169-01-01-20-1 od 29. srpnja 2020. godine te se upućuje
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst i
137115, i 123/17) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ" br. 27/09, 13/13, 31/13pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), gradonačelnik Grada Raba dana 29. srpnja 2020. godine donosi,

Zaključak

I.

Utvrđuje

se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun
plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
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KLASA: 023-01/20-01/89.
URBROJ: 2169-01-01-20-1.
Rab, 29. srpnja 2020.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine" broj 28/1 O) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene
novine Primorsko-goranske županije" broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18,
40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj
_ _ _ _ _ _ _ 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun

plaće gradonačelnika

i zamjenika

gradonačelnika

Članak 1.

U Odluci o osnov1c1 I koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21110, 16/14 i 10/20)
članak 3. mijenja se i glasi:
„Osnovica iz

članka

1. ove Odluke iznosi kako slijedi:

- za obračun plaće gradonačelnika - od 1. srpnja 2020. godine do 31. srpnja 2020. godine
2.206,60 kuna bruto, od 1. kolovoza 2020. godine do 31. kolovoza 2020. godine 2.607,80
kuna bruto, od 1. rujna 2020. godine pa nadalje 3.009,00 kuna bruto,
- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika - od 1. srpnja 2020. godine do 31. srpnja 2020.
godine 2.246,72 kuna bruto, od 1. kolovoza 2020. godine do 31. kolovoza 2020. godine
2.627,86 kuna bruto, od 1. rujna 2020. godine pa nadalje 3.009,00 kuna bruto.".
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama
Primorsko-goranske županije", a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2020.
godine koja će biti isplaćena u mjesecu kolovozu 2020. godine.
KLASA:
URBROJ:
Rab,
GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA
Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

