
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ( “Narodne novine“, br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 
32. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik“, br. 03/13- pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 
8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Otok na 
3. sjednici održanoj 13.  rujna 2017. godine, donijelo je 

 

IZMJENE I DOPUNE 

STATUTA OPĆINE OTOK 2017 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Otok (“Službeni glasnik“, br. 9/09, 01/13 i 03/13 - pročišćeni tekst), članak 
52. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati 
profesionalno. 

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 
dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Otok o tome na koji način 
će obnašati dužnost. 

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga 
članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. 

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan početka 
mandata određen posebnim zakonom. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku 
mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Otok. 

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave 
obavijesti iz stavka 5. ovoga članka. 

 

Članak 2. 

Iza članka 52. dodaje se novi članak 52.a. koji glasi: 

„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme 
profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a 
vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na 
naknadu za rad. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji su dužnost obavljali profesionalno posljednjih 6 
mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti 
ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku 
profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za 
vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. 



Općinski načelnik i njegov zamjenik koji su dužnost obavljali profesionalno manje od 6 
mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti 
ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po 
prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u 
visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog 
obavljanja dužnosti. 

Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku 
obavljanja dužnosti. 

Naknada iz stavka 3. i 4. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna općine Otok. 

Prije isteka roka iz stavka 3. i 4. ovoga članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, 
zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.“ 

 

Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Otok. 

 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OTOK 
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Klasa: 021-05/17-01/13 
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U Otoku, 13. rujna  2017.godine 

 

Predsjednik: 

Ivan Jukić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


