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Na temelju članaka 2., 3. i 4. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10) i
članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13), i članka 26.
Statuta Općine Kamanje (»Glasnik Općine
Kamanje« broj 03/09, 04/11 i 01/13),
Općinsko vijeće Općine Kamanje, na 14.
sjednici održanoj 30.09.2015. godine,
donosi sljedeću

Članak 5.
Dužnosnici Općine Kamanje, koji svo ju
dužnost obavljaju profesionalno, ostvaruju
pravo na plaću i druga prava iz rada prema
odredbama ove Odluke (ostvaruje prava iz
mirovinskog i zdravstvenog osiguranja), a
vrijeme obnašanja dužnosti uračunavaju im
se u staž osiguranja.
Članak 6.
Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici
ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u
propisanom radnom vremenu, te nisu dužni
opravdavati svoju odsutnost, a za vrijeme
odsutnosti ostvaruju pravo na svoju plaću.
Za vrijeme mandata imaju pravo na
naknadu materijalnih troškova nastalih u
svezi obnašanja dužnosti.
Prava iz stavka 2. ovog članka se odnose
na naknadu putnih i drugih troškova
nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti
(troškovi prijevoza, dnevnica za službeno
putovanje), pravo na korištenje službenog
automobila i službenih mobilnih telefona i
slično.

ODLUKU
o uređivanju plaće i ostalih prava
lokalnih dužnosnika Općine Kamanje
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje način
određivanja plaće i ostalih prava lokalnih
dužnosnika Općine Kamanje (u daljnjem
tekstu: dužnosnika), kojima se sredstva za
plaće i ostale naknade osiguravaju u
Proračunu Općine Kamanje.
Članak 2.
Dužnosnicima Općine Kamanje, koji svoju
dužnost
obnašaju
profesionalno,
činiumnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku
navršenu godinu staža, ukupno najviše
20%.

Članak 7.
Dužnosnici Općine Kamanje nemaju pravo
na godišnji odmor, tj. ne izdaje im se
rješenje o pravu na godišnji odmor niti ima
pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji
odmor ni po kojoj osnovi, te nemaju pravo
na plaćeni ili neplaćeni dopust, regres,
jubilarnu naknadu, otpremninu.
Dužnosnicima ne pripadaju prava na
dodatke na plaću (osim uvećanja od 0,5%
za svaku navršenu godinu radnog staža,
ukupno najviše za 20%), pa tako ni po
osnovi stupnja obrazovanja.

Članak 3.
Osnovicu za obračun plaće iz članka 2. ove
Odluke, čini osnovica utvrđena za obračun
plaće državnih dužnosnika, koja je
temeljem Odluke o visini osnovice za
obračun plaće državnih dužnosnika, na
snazi u trenutku isplate plaće.

Članak 8.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
stavlja se van snage Odluka o određivanju
osnovice i koeficijenta za obračun plaća
načelnika i zamjenika načelnika od

Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika
utvrđuju se kako slijedi:
1. za načelnika 2,48
2. za zamjenik načelnika 1,90
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10.06.2010. god.
Kamanje» 02/10).

(«Glasnik

općine

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana
nakon objave u »Glasniku Općine
Kamanje«.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objave u „Glasniku Općine
Kamanje“.

KLASA: 214-01/14-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-14-55

KLASA: 023-01/15-01/02
URBROJ: 2133/22-01-15-02
Kamanje, 30.09.2015. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.
Na temelju članka 43. Statuta
općine
Kamanje
(«Glasnik
općine
Kamanje» 03/09, 04/11 i 01/13), načelnik
Općine Kamanje donosi

U Kamanju, 30.09.2015. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.
Temeljem članka 13. Zakona o
zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10) i članka 26. Statuta Općine
Kamanje (»Glasnik općine Kamanje« broj
03/09, 04/11 i 01/13), a po prethodno
pribavljenom
mišljenju
Ministarstva
unutarnjih poslova – Policijske uprave
Karlovačke županije, Općinsko vijeće
općine Kamanje na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 30. rujna 2015. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
O DODJELI SREDSTAVA
DVD-u KAMANJE
1. Utvrđuje se visina donacije
Dobrovoljnom
vatrogasnom
društvu Kamanje, u iznosu od
2.500,00
kuna
za
troškove
organizacije
manifestacije
u
Kamanju dana 12. rujna 2015.
godine.

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti od
požara 1. Revizije Općine Kamanje i
Plana zaštite od požara 1. Revizije
Općine Kamanje

2. Troškovi manifestacije financirati
će se iz
proračuna Općine
Kamanje, Program 1001: Javna
uprava i administracija, Funkcija
011: Opće javne usluge, Aktivnost
A1001 01: Administrativni poslovi
Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika , pozicija: R005, stavka
3811: Tekuće donacije

Članak 1.
Prihvaća se Procjena ugroženosti
od požara 1. Revizije Općine Kamanje,
broj dokumenta: PU-05/15 i Plan zaštite od
požara 1. Revizije Općine Kamanje, broj
dokumenta: PZ– 06/15 za područje Općine
Kamanje izađeni od strane tvrtke
»ZAŠTITA PROJEKT« d.o.o., Vladimira
Nazora 8, Karlovac, a na koje je dano
mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske, Policijske uprave
karlovačke,
Službe
upravnih
i
inspekcijskih poslova, Broj: 511-05-06/304-3327/2-2015 od dana 24. kolovoza
2015. god.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u
«Glasniku Općine Kamanje».
Klasa: 421-02/15-01/07
Ur.broj: 2133/22-01-15-09
Kamanje, 11.09.2015. god.
NAČELNIK:
Damir Mateljan, v.r.
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Na temelju članka 43. Statuta općine
Kamanje («Glasnik općine Kamanje»
03/09, 04/11 i 01/13), načelnik Općine
Kamanje donosi

ZAKLJUČAK
O DODJELI SREDSTAVA
DVD-u KAMANJE
1. Utvrđuje se visina donacije
Dobrovoljnom
vatrogasnom
društvu Kamanje, u iznosu od
1.200,00
kuna
za
troškove
organizacije biciklijade u Kamanju.
2. Troškovi manifestacije financirati
će se iz
proračuna Općine
Kamanje, Program 1001: Javna
uprava i administracija, Funkcija
011: Opće javne usluge, Aktivnost
A1001 01: Administrativni poslovi
Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika , pozicija: R005, stavka
3811: Tekuće donacije
3. Ovaj Zaključak objavit će se u
«Glasniku Općine Kamanje».
KLASA: 421-02/15-01/07
UR.BROJ: 2133/22-01-15-10
Kamanje, 22.09.2015. god.
NAČELNIK:
Damir Mateljan, v.r.
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