
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine broj 28/10) i članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik 
Karlovačke županije broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na prijedlog 
gradonačelnika, dana __________ 2015. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika 

i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 
 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz 
radnog odnosa (Glasnik Karlovačke županije br. 24/10 i 49/10) naziv Odluke mijenja se i 
glasi: 
 
 „Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za 
vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti“. 
 

Članak 2. 
 
 U cijelom tekstu Odluke riječi „iz radnog odnosa“ zamjenjuju se riječima „za vrijeme 
profesionalnog obavljanja dužnosti“. 
 

Članak 3. 
 
 Članak 5. Odluke mijenja se i glasi: 
 
 „Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno, osim 
prava na plaću, ostvaruje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te pravo na 
naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti (troškovi 
prijevoza, dnevnice i drugi troškovi vezani za službeno putovanje te pravo na korištenje 
službenog automobila i mobitela“. 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke 
županije“ 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Ogulin, 
 
  
 Predsjednik  
 Gradskog vijeća Grada Ogulina 
 
 ____________________________ 
 Milan Sabljak, dipl. ing. grañ. 
 



 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E 

uz Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika 
i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 

 
  
 Pravni temelj za donošenje predložene Odluke sadržan je u članku 3. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10: u 
danjem tekstu Zakon), članku 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik „Karlovačke županije“ br. 
25/09 i 12/13) kojima je odreñena nadležnost predstavničkog tijela jedinice lokalne 
samouprave da, na prijedlog gradonačelnika, svojom odlukom odreñuje osnovicu i koeficijent 
za obračun plaće gradonačelnika i njihovih zamjenika. 
 Sukladno članku 3. Zakona, Gradsko vijeće Grada Ogulina donijelo je Odluku o plaći 
i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (Glasnik 
„Karlovačke županije“ br. 24/10 i 49/10) kojom je utvrñena osnovica i koeficijenti za obračun 
plaće. Pored toga, navedenom odlukom bilo je propisano da  druga prava iz radnog odnosa 
dužnosnici ostvaruju u skladu s općim propisima o radu te s općim aktima Grada, odnosno 
kolektivnim ugovorom i aktima koji vrijede za službenike i namještenike. 
 Ministarstvo uprave je svojom Uputom za postupanje KLASA: 023-01/15-01/167, 
URBROJ: 515-02-02/1-15-1 od 10. lipnja 2015. godine, obvezalo sve jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave na jedinstvenu primjenu propisa koji se odnose na prava 
lokalnih dužnosnika. Temeljem navedene Upute lokalni dužnosnici imaju pravo na plaću koju 
čini koeficijent i osnovica, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše 
do 20%. U pogledu ostalih materijalnih prava lokalni dužnosnici imaju pravo na naknadu 
stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi obnašanja dužnosti (putni i drugi troškovi 
nastali u vezi s obnašanjem dužnosti kao što su troškovi prijevoza, dnevnica za službeno 
putovanje te korištenje službenog automobila i mobitela).    
 Stoga se predlaže da Gradsko vijeće Grada Ogulina raspravi i donese Odluku o 
izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz 
radnog odnosa, u predloženom tekstu. 
 
 
 GRADONAČELNIK 
 
 __________________________ 
 Jure Turkovi ć, dipl. ing. grañ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


