
 

Na temelju članka 35. i 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članak 12. 
Statuta Općine Kaptol  («Službeni glasnik Općine Kaptol» br. 02/01) Općinsko vijeće Općine 
Kaptol na svojoj 2. sjednici  održanoj 26.06.2009. godine donijelo je 

ODLUKU
o dužnosnicima Općine Kaptol

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se  prava osoba izabranih , odnosno imenovanih na određene 

dužnosti u Općini Kaptol te način obnašanja određenih dužnosti osoba koje imenuje 
Općinsko Vijeće Općine Kaptol, te prava koja iz toga proistječu.

Članak 2.
Na osnovu dostavljene pisane  obavijesti općinski načelnik obnaša dužnost 

profesionalno.
Na osnovu dostavljene pisane  obavijesti zamjenik općinskog načelnika obnaša 

dužnost profesionalno.

Članak 3.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koju je izabrana, osoba iz članka 2. 

ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme 
obavljanja dužnosti uračunava joj se u staž osiguranja. 

        
         Članak 4.

Za profesionalno obnašanje dužnosti iz osobama iz članka 2. ove Odluke određuje se 
mjesečna plaća množenjem osnovice i koeficijenta i to za:

- općinskog načelnika koeficijent  1,6
- zamjenika općinskog načelnika  koeficijent  1,4

 Osnovica iz 1. stavka ovog članka je prosječna mjesečna bruto plaća za državne 
službenike i namještenike za prethodnu godinu, koju prema podacima Državnog zavoda za 
statistiku utvrđuje Općinsko vijeće Općine Kaptol.

Odredbe ovog članka primjenjuju se do donošenja posebnog zakona kojim će biti 
regulirane plaće, odnosno naknade plaće osoba iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.
Osobe iz prethodnog članak ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za 

vrijeme do 180 dana po prestanku dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana 
za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili dužnosti.

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

         Članak 6.
Za ostala prava i naknade osoba iz članka 2. primjenjuje se Odluka o koeficijentima i 

mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih primanja službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol. 

         



 

         Članak 7.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol dužnost obnašaju 

neprofesionalno. 

Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke  prestaje važiti Odluka o dužnosnicima Općine 

Kaptol (Službeni glasnik Općine Kaptol 04/02) i Odluka o izmjeni Odluke o dužnosnicima 
Općine Kaptol (Službeni glasnik Općine Kaptol  01/05).

                                                             Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu odmah po donošenju  i  objavit će se  u Službenom 

glasniku Općine Kaptol.
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