Klasa: 021-05/15-01/77
Urbroj:2168/01-01-01-0019-15-1
Pula, 22.07.2015

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama
Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika
Gradonačelnika iz radnog odnosa
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim
pravima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika iz radnog odnosa, temeljem članka 3. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10) i 61. Statuta
Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada
Pule dana 22. srpnja 2015. godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima
Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika iz radnog odnosa.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o.
Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Slavica Jelovac, pomoćnica
pročelnice Upravnog odjela za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po
prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na temelju lanka 3. Zakona o pla ama u lokalnoj i podru noj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» br. 28/10) i lanka 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene
novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09,12/11 i 1/13), a u svezi Upute za postupanje Ministarstva
uprave, Klasa:023-01/15-01/167, Urbroj:515-02-02/1-15-1 od 10. lipnja 2015. godine,
Gradsko vije e Grada Pule na sjednici održanoj dana ___________ 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o pla i i drugim pravima Gradona elnika i zamjenika
Gradona elnika iz radnog odnosa

lanak 1.
U Odluci o pla i i drugim pravima Gradona elnika i zamjenika Gradona elnika iz
radnog odnosa („Službene novine“ Grada Pule br. 4/10), naziv Odluke mijenja se i glasi:
„Odluka o pla i i drugim pravima Gradona elnika i zamjenika Gradona elnika za
vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti“
lanak 2.
U cijelom tekstu Odluke rije i „iz radnog odnosa“ zamjenjuju se rije ima „za vrijeme
profesionalnog obavljanja dužnosti“.
lanak 3.
lanak 5. Odluke, mijenja se i glasi:
„Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno osim prava na pla u, 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, drugi stvarni materijalni troškovi nastali u svezi obnašanja dužnosti), te
pravo na korištenje službenog automobila.“
lanak 4
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenim novinama» Grada
Pule.
Klasa: 021-05/15-01/77
Urbroj:
Pula,
GRADSKO VIJE E GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Cvek Robert

OBRAZLOŽENJE

I.

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje predložene Odluke sadržan je u lanku 3. Zakona o
pla ama u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10),
lanku 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09,12/11 i
1/13) kojima je odre ena nadležnost predstavni kog tijela jedinice lokalne samouprave da, na
prijedlog gradona elnika, svojom odlukom odre uje osnovicu i koeficijent za obra un pla e
gradona elnika i njihovih zamjenika.

II.

PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Ministarstva 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 podru ne
(regionalne) samouprave na jedinstvenu primjenu propisa koji se odnose na prava lokalnih
dužnosnika sukladno Uputi koja se nalaze u privitku ovog obrazloženja.

III.

TEKST PRIJEDLOGA AKTA
Prijedlog Odluke nalazi se u privitku.

IV.

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Sredstva za ostvarenje materijalnih prava dužnosnika, kao i ostalih prava planirana su
u prora unu Grada Pule.

GRADONA ELNIK
Boris Mileti

