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Općina Viškovo 
47. 

Temeljem Odluke o ustroju Upravnog odjela Općine 
Viškovo (»Službene novine« broj 17/94 i 2/98), Pravilnika o 
radu Općine Viškovo (»Službene novine« broj 13/97) i 
članka 68. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Pri
morsko-goranske županije broj 16/93 i 29/94), Općinsko 
poglavarstvo Općine Viškovo, na 19. sjednici održanoj 26. 
svibnja 1998. godine donosi sljedeći 

PRAVILNIK O PLAĆAMA 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Plaća djelatnika sastoji se od osnovne plaće i dodataka. 

II. OSNOVNA PLAĆA 

Članak 2. 

Osnovna plaća utvrđena je temeljem složenosti poslova 
i uvjeta rada na određenom radnom mjestu. 

Osnovnu plaću čini umnožak broja bodova radnog mje
sta i vrijednosti boda te se mjesečno uvećava za 175 bodova 
na ime naknade za topli obrok, a ovisno o broju odrađenih 
dana. 

Osnovna plaća pripada djelatniku za puno radno vri
jeme i redoviti radni učinak. 

Vrijednost boda utvrđuje Općinsko poglavarstvo. 

Članak 3. 

Brojevi bodova za pojedina radna mjesta u Općini Vi-
»vo iznose: 
- Načelnik 1860 
- Pročelnik Upravnog odjela 1600 
- Samostalni referent za komunalne poslove 1450 
- Komunalni redar 1300 
- Samostalni referent za pravne poslove 1450 
- Referent za opće poslove 925 
- Referent za upravne poslove 750 
- Samostalni referent za financije i proračun 1450 
- Referent za financije i proračun 1305 
- Administrativni tajnik 750 

III. STIMULATIVNI DIO PLAĆE 

Članak 4. 

Stimulativni dio plaće utvrđuje se mjesečno na temelju 
ocjene Pročelnika upravnog odjela. Ocjena može iznositi 
od 0-10%. 

Kriterije za ocjenjivanje donosi Općinsko poglavarstvo. 
Pravo na ocjenu stječe djelatnik koji je u mjesecu za koji se 
ocjena daje radio najmanje deset dana. 

Pročelnik upravnog odjela nije obvezan obrazložiti datu 
ocjenu. Djelatnik nema pravo prigovora na datu ocjenu. 

Pročelnika upravnog odjela ocjenjuje Općinsko pogla
varstvo. 

Općinski načelnik može ocijeniti djelatnike u rasponu 
od 1-10% na prijedlog Pročelnika Upravnog odjela. 

IV. DODACI 

Članak 5. 

Plaća djelatnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža. Pod radnim stazom razumijeva se staž 
osiguranja izračunat prema propisima o mirovinskom i in
validskom osiguranju. 

Članak 6. 

Osnovna plaća djelatnika uvećava se za: 
- rad noću 30% 
- prekovremeni rad 50% 
- rad na dane blagdana i neradne dane utvrđene Zako

nom 50% 
- rad nedjeljom 35%. 

V. NAKNADA PLAĆE 

Članak 7. 
Djelatnik ima pravo na naknadu plaće u sljedećim slu

čajevima: 
- bolovanja 
- godišnjeg odmora 
- korištenja plaćenog dopusta 
- državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zako

nom 
- školovanja, prekvalifikacije i stručnog osposobljava

nja na koje ga je uputila općinska uprava 
- izobrazbe za potrebe sindikalne aktivnosti te drugih 

opravdanih razloga predviđenih zakonom, ovim Pravilni
kom i drugim propisom. 

Članak 8. 

Djelatniku pripada pravo na isplatu jednokratnog pove
ćanja plaće za godišnji odmor kao i stalni mjesečni dodatak 
na plaću. 

Jednokratno povećanje isplaćuje se u mjesecu koji pret
hodi mjesecu u kojem djelatnik koristi godišnji odmor. 

Visinu jednokratnog povećanja plaće i mjesečnog do
datka na plaću određuje Općinski načelnik. 

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora djelatnik Op
ćine Viškovo ima pravo na naknadu plaće u visini njegove 
prosječne mjesečne plaće koju je primao u prethodna tri 
mjeseca. 

Članak 9. 

Djelatnik ima pravo na naknadu plaće za dane blagdana 
i neradne dane u visini alikvotnog dijela prosječne plaće 
koju je primio u posljednja tri mjeseca. 

Članak 10. 
Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za 

rad određuje se u skladu s propisima o zdravstvenom osigu
ranju. U slučaju odsutnosti djelatnika s posla radi bolova
nja do 42 dana, djelatniku pripada naknada plaće u visini 
90% od njegove plaće ostvarene u mjesecu neposredno 
prije nego je započeo bolovanje, a naknada u punom iznosu 
plaće kada je djelatnik na bolovanju zbog profesionalne 
bolesti ili povrede na radu. 
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6anak 11. Klasa: 022-05/98-01/105 
Ur, broj: 2170-09-01-1-98-2 

Sindikalnom povjereniku kada obavlja sindikalne aktiv- Viškovo, 27. svibnja 1998. 
nostj utvrđene zakonolh pripada naknada plaće kao da je 
radio na svom radnom mjestu uz normalan učinak. Predsjednik 

„ Općinskog poglavarstva 
Članak 12. Goran Petre, prof., v.r. 

Ovaj Pravilnik će se objaviti u »Službenim novinama« 
Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. svibnja 
1998. godine. 


