
 Na temelju članka 35. 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, 19/13 – pročišćeni 

tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) i članka 23. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 16. 03. 

2018. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o visini novčane naknade predsjednicima i članovima upravnih vijeća ustanova  

 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom propisuje visina novčane naknade koja pripada predsjednicima i 

članovima upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Ogulin, za njihov rad na sjednicama 

upravnih vijeća. 

Članak 2. 

 Pravo na naknadu propisanu ovom Odlukom ostvaruju samo predsjednici i članovi 

upravnih vijeća koji u tom svojstvu prisustvuju sjednici upravnog vijeća ustanova iz članka 1. 

ove Odluke. 

Članak 3. 

 Predsjednicima i članovima upravnih vijeća iz članka 1. ove Odluke pripada novčana 

naknada za rad u iznosu 170,00 kuna neto po održanoj sjednici upravnog vijeća kojoj su 

prisustvovali. 

 Naknadu iz stavka 1. ovoga članka obračunava i isplaćuje ustanova iz sredstava za  

materijalne troškove koja se za te namjene osiguravaju u Financijskom planu ustanove. 

Osim prava na naknadu za rad, predsjednici i članovi upravnih vijeća imaju pravo i na 

naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, 

sukladno posebnom propisu kojim se ureĎuje porez na dohodak, kada ti troškovi proizlaze iz 

izvršavanja zadaća koje im povjeri upravno vijeće. 

 

Članak 4. 

 Naknada propisana ovom Odlukom isplaćivat će se na temelju prethodno dostavljene 

obavijesti o održanoj sjednici i članovima koji su sjednici prisustvovali ovjerene od strane 

predsjednika upravnog vijeća ustanove. 

 

Članak 5 

. 

 Ova Odluka odnosi se na sve ustanove nad kojima Grad Ogulin ima osnivačka prava do 

stupanja na snagu ove Odluke, kao i na sve ustanove koje će Grad Ogulin osnovati temeljem 

posebnih zakona ili odluke Gradskog vijeća, osim ako posebnim zakonom ili aktom o osnivanju 

nije drugačije propisano. 

 



Članak 6. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova 

članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin ("Glasnik Karlovačke županije“ broj 

21/96) i Odluka o naknadi troškova članovima Upravnih vijeća Pučkog otvorenog učilišta 

Ogulin i Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ broj 29/12). 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.  

 

KLASA: 023-01/18-01/13 

URBROJ: 2133/02-02-18-1 

Ogulin, 16.03.2016. 
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