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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

KLASA: 011-01/13-02/00007
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-6
Split, 5. listopada 2016. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
nfr predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
ovdjePREDMET:

Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (~Službeni glasnik Grada Splita" broj
17/09, 11110, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročiščeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita je, dana
5. listopada 2016. godine, utvrdio
Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita
te je prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Špiro Cokarić,
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.

U prilogu: Prijedlog odluke
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DOSTAVITI:
(1) Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
"'"2.
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo
3. Pismohrani, ovdje
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.~ .. i redarstvo, Pavi Zaninoviću,

ovdje
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REPUBLIKA

HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska

županija

GRAD SPLIT
Grad Split
Gradonačelnik
Klasa: 011-01/13-02/00007
Urbroj: 2181/01-11-04105-16-5
Split, 5. listopada 2016. godine

GRADONAČELNIKU

PREDMET:

GRADA SPLITA
-OVDJE.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Gradske uprave
Grada Splita

PRAVNI TEMELJ:

Članak 10.stavak 1. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine~broj 28/10) i članka 36.
Statuta Grada Splita (.Službeni glasnik
Grada Splita" 17/09, 11/10,18/13 i 39/13,
46/13 - pročišćeni tekst)

STRUČNA OBRADA:

Upravni Odjel za komunalno
redarstvo

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Gradsko vijeće Grada Splita

IZVJESTITELJ:

gospodarstvo

Pročelnik
Špiro Cokarić, dipl.ing.građ.
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PROČELCK
Špiro ~pl.ing.građ.
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KLASA: 011-01/13-02/0007
URBROJ:
Split,

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (~Narodne novine" broj 28/10) i članka 36. Statuta Grada Splita ("Službeni
91asnik Grada Splita" broj 17109, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13- pročišćeni tekst), a nakon
potpisivanja Aneksa IV. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Splita
sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika RH od 21. listopada 2013.
godine, Gradsko vijeće Grada Splita na _
sjednici, održanoj
godine,
donosi
ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika j namještenika Gradske uprave Grada Splita
Članak 1,
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave
Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj 43/13) u članku 2. u tabelarnom prikazu
pod rednim brojem 6. dodaje se nova alineja i glasi:
~- za javne površine, pomorsko dobro, gospodarenje i upravljanje DTK infrastrukturom".
Iza rednog broja 28. dodaje se novi redak 28a. koji glasi:
Namještenik na administrativno

pomoćnim poslovima

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ~Službenom glasniku
Grada Splita".

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Mr.se.Boris

Ćurković,

dipl.iur

DOSTAVITI:
1.
Gradonačelniku, ovdje
2.
Uredu državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji, nlr Predstojnika, Split
3.
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Špiru Cokarića ,ovdje
4.
Službi zajedničkih poslova, nlr pročelnice Vesne Alač. ovdje
5.
Upravnom odjelu za financije nlr pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
6.
Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
7.
Arhivi, ovdje

Obrazloženje

Budući je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda Grada, upravnih
odjela i službi Gradske uprave Grada Splita propisano radno mjesto Voditelj Odsjeka za
javne površine, pomorsko dobro, gospodarenje j upravljanje OTK infrastrukturom potrebno je
donijeti dopunu predmetne Odluke radi uklađenja navedenih akata.
Radi povećanog obima poslova, kao i uvođenje nove pisarnice, gdje se unose i
skeniraju svi dokumenti, u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redastvo pojavila
se potreba za radnim mjestom namještenik na administrativno pomoćnim poslovima. Na
navedeno radno mjesto neće biti novog zapošljavanja, već će se osoba za rad naći isključivo
iz već zaposlenih djelatnika gradske uprave.

