
 Na temelju članka  3. i 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 28/10) i članka 30.  Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine 

Kaptol“ br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 05. sjednici, održanoj 13. 

prosinca 2021. godine, donijelo je  

 

 O D L U K U  

o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog 

načelnika,  koji svoju funkciju obnaša profesionalno, te druga prava  iz radnog odnosa. 

 

Članak 2. 

 Plaću općinskog načelnika, čini umnožak koeficijenta i osnovice uvećan za 0,5% za 

svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 

 

Članak 3. 

 Osnovicu za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 4.000,00 Kn. 

 

Članak 4. 

 Koeficijenta za obračun plaća općinskog načelnika utvrđuje se kako slijedi: 

 

- općinski načelnik    2,80 

 

Članak 5. 

 Općinski načelnik kada odlazi na službeni put  za potrebe Općine Kaptol ima pravo 

koristiti službeni automobil, a ako isti ne koriste pripada im naknada prijevoznih troškova, 

dnevnica te troškova noćenja. 

 Naknada prijevoznih troškova priznaje se  u  realnom iznosu cijene putne karte javnog 

prijevoza ili do visine neoporezivog iznosa cijene goriva po litri, umnoženom sa prijeđenim 

kilometrima, ako se koristi privatni automobil. 

 Troškovi dnevnice za službeno putovanje utvrđuje se u visini dnevnice koju Vlada RH 

propisuje za korisnike  koji se financiraju iz državnog proračuna. 

 Troškovi noćenja priznaju se u visini stvarno plaćenih izdataka do visine cijene 

noćenja u hotelu kategoriziranom s četiri zvjezdice. 

 

Članak 6. 

 Općinski načelnik ima  pravo upotrebe službenog  automobila 24 sata  dnevno za 

službene potrebe Općine Kaptol, dok se općinskom načelniku odobrava uporaba službenog 

automobila u  prijevozu na posao i s posla, bez prava naknade za mjesečne troškove prijevoza 

i cipelarinu. 

 Za vrijeme korištenja službenog automobila općinski načelnik obvezan je  voditi 

evidenciju o korištenju istoga. 

 

Članak 7. 

 Općinski načelnik ima pravo na službeni mobitel i korištenje istoga do iznosa od 

500,00 Kn 

 

Za iznos koji je veći od propisanog općinski načelnik je  obvezan izvršiti uplatu u 

proračun općine. 



Odredbe ovog članka ne primjenjuju se u slučaju ako je nastupila ugroza Općine 

Kaptol izazvana prirodnim i drugim katastrofama. 

 Po prestanku obnašanja dužnosti općinski načelnik je  obvezan je  vratiti službeni 

mobitel u ispravnom stanju. 

             

Članak 8. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti  Odluka o plaći i drugim 

materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika („Službeni 

glasnik Općine Kaptol“ br. 07/18). 

 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa  na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Kaptol“. 

 

 

 

O P Ć I N S K O    V I J E Ć E O P Ć I N E   K A P T O L 

 

 

KLASA: 022-05/21-02/07 

URBROJ: 2177/05-01-21-28 

Kaptol,  13. prosinca 2021.  

 

 

              PREDSJEDNIK: 

 

                                                                         Dario Lončarević, mag. prim. educ., v. r. 

 

 

 

 


