Na temelju članka 10.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi , („Narodne novine“ br.28/03) , i članka 31.Statuta Općine Cista Provo ,
(„Službeni glasnik Općine Cista Provo“ br.2/09 )Općinsko vijeće Općine Cista Provo na
sjednici održanoj 06. veljače 2015. g. donijelo je

PRAVILNIK
o plaćama službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cista Provo
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način određivanja osnovne plaće službenika i namještenika
kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu Općine Cista Provo.
Članak 2.
Osnovnu plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova
radnog mjesta za koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećane za 0,5 % za svaku
navršenu godinu staža, a najviše do 20%.
Članak 3.
Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za
uspješnost u radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji
ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.
Općinski načelnik pravilnikom utvrđuje kriterije utvrđivanja natprosječnih rezultata i način
isplate za uspješnost u radu.
Članak 4.
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na plaću u iznosu 85% plaće
radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.
Članak 5.
Utvrđuju se koeficijenti složenosti poslova za određivanje plaća službenika i namještenika za
radna mjesta kako slijedi:
1.pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
2.voditelj odsjeka

1,21

1,16

3.viši stručni referent za komunalne poslove 1,08
4.komunalni redar

0,77

5.djelatnik na poslovima održavanja javne rasvjete

0,77

6.djelatnik koji čisti uredske prostorija

0,47

7.djelatnik koji čisti javne površine i groblja 0,47
Članak 6.
Utvrđuje se osnovica za obračun plaće u visini od 5.108,84 kn bruto.

Članak 7.
Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će se :
-za rad noću 40%
-prekovremeni rad 50%
-rad subotom 25%
-rad nedjeljom 35%
-rad blagdanom, neradni dani utvrđeni zakonom 150%
Rad noću smatra se rad dužnosnika, odnosno službenika i namještenika u vremenu između
22,00 i 6,00 sati idućeg dana.
Prekovremeni rad je svaki rad duži od 8 sati dnevno.
Članak 8.
Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi članka 8., službeniku i namješteniku može se, na
njegovo traženje, odobriti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima
prekovremenog rada, o čemu će odlučiti Općinski načelnik.
Članak 9.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku pripada pravo na naknadu
plaće kao da je radio u redovnom radnom vremenu.
Za vrijeme korištenja plaćenog dopusta službeniku i namješteniku pripada naknada plaće u
visini kao da je radio.
Ako je službenik odnosno namještenik odsutan iz službe, odnosno s rada zbog bolovanja do
42 dana pripada mu naknada plaće u visini od 90 % osnovne plaće ostvarene u mjesecu
neposredno prije nego je započeo s bolovanjem.
Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada službeniku i namješteniku kada je na
bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

Članak 10.
Službeniku i namješteniku može se isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora, a
temeljem posebne Odluke Općinskog načelnika.
Službeniku i namješteniku ili njegovoj obitelji može se isplatiti pomoć ako su sredstva
osigurana u općinskom proračunu, u slučaju:
-zbog invalidnosti zaposlenika (godišnje),
-smrti službenika i namještenika,
-smrti supružnika, djeteta ili roditelja,
-bolovanja službenika i namještenika dužeg od 90 dana (godišnje), visinu ove pomoći
utvrđuje Ministarstvo financija kao neoporezivi iznos naknada i potpora.
Članak 11.
Kad je službenik i namještenik upućen na službeno putovanje ostvaruje pravo na naknadu
prijevoznih troškova i troškova noćenja u visini stvarnih izdataka, te dnevnicu.
Visinu dnevnice utvrđuje Ministarstvo financija kao neoporezivi iznos naknada i potpora.
Naknada troškova i dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo utvrđuje se na način kako
je određeno za državne službenike i namještenike, a obračun i isplata vrši se u kunskoj
protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB.
Članak 12.
Službenik i namještenik imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini
stvarnih izdataka prema cijeni javnog prijevoza, uz uvjet da je prebivalište djelatnika udaljeno
od sjedišta rada najmanje dvije autobusne stanice.
Članak 13.
Ako je službeniku i namješteniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene
svrhe, on ima pravo na naknadu troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe u
visini koju propiše Ministar financija za prijeđeni kilometar.
Odobrenje za korištenje privatnog automobila u službene svrhe daje općinski načelnik.
Članak 14.
Službeniku i namješteniku može se isplatiti jubilarna nagrada za neprekidan rad u upravnim
tijelima Općine kada navrše 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina radnog staža.
Jubilarna nagrada isplaćuje se u visini koju utvrđuje Ministarstvo financija kao neoporezivi
iznos naknade.

Članak 15.
Službeniku i namješteniku može se isplatiti dar djetetu do 15 godina, jednom godišnje , a u
visini koju propiše Ministarstvo financija kao neoporezivi iznos naknade.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se zaposleniku koji ostvaruje odbitak za
uzdržavanog člana obitelji.
Članak 16.
Za božićne blagdane službenicima i namještenicima pripada božićnica u iznosu koju odredi
Općinski načelnik.
Članak 17.
Službenik i namještenik imaju pravo na otpremninu u slučajevima i uvjetima utvrđenih
zakonom u iznosu koji odredi Općinsko vijeće.
Članak 18.
Učenici i studenti koji su po odobrenju Općinskog načelnika primljeni na praktičan rad imaju
pravo na nagradu do iznosa koji propiše Ministar financija kao neoporezivi iznos naknada i
potpora.
Članak 19.
Plaća za prethodni mjesec isplaćuje se najkasnije do desetog dana u narednom mjesecu.
Prilikom isplate plaće, naknade plaće i otpremnine službeniku, odnosno namješteniku uručuje
se obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće i otpremnine.
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika,… prestaje vrijediti Pravilnik o plaćama službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cista Provo..
Članak 21.
Ova Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Općine Cista Provo i stupa na snagu
danom objave.
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