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Službeni glasnik
Općine Rugvica

God. XXVI

23. listopada 2019.

Broj: 7

KAZALO
I. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
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Na temelju članka 42. i 96. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
39/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 ), članka
1. i 3. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18 i 12/19 ), članka 26. Zakona o
radu („Narodne novine“ broj: 93/14 i 127/17 ), te članka 37.
Statuta općine Rugvica (Službeni glasnik općine Rugvica broj
3/18), Općinski načelnik Općine Rugvica dana 18.10.2019.
donosi
I. 1.

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU
Članak 1.
Članak 32. Pravilnika o radu ( „Službeni glasnik Općine
Rugvica“ broj: 1/13, 7/13, 1/14, 9/16, 5/18 i 8/18 ) mijenja se u
cijelosti i sada glasi:
„Plaću djelatnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu
plaću.
Osnovnu plaću službenika i namještenika čini umnožak
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen službenik i namještenik i osnovice za izračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu,
dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja
plaće.
Neto stalni dodatak na plaću za troškove prehrane službenika i namještenika iznosi 12 % od utvrđene osnovice za
izračun plaće.
Za vrijeme vježbeničkog staža vježbenici ostvaruju plaću u
visini 80% osnovice radnog mjesta na koje su primljeni.“
Članak 2.
Članak 41.stavak 2.Pravilnika o radu, briše se.
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Članak 3.
Iza članka 41. Pravilnika o radu dodaje se članak 41a koji
glasi:
„ Ako su službenici i namještenici odsutni s rada zbog bolovanja prvih 42 dana, za invalide rada prvih sedam dana, pripada im naknada plaće u visini 95% od osnovice za naknadu
plaće koja se utvrđuje prema propisima o zdravstvenom osiguranju, a čini je prosječni iznos plaće isplaćene u posljednja
tri mjeseca prije mjeseca u kojem je nastupilo bolovanje.
Ako su službenici ili namještenici odsutni s rada zbog sebe
43 dana i duže, za invalide rada osam dana i duže, pripada im
razlika između naknade za bolovanje koje primaju od Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje i visine naknade iz
stavka 1. ovoga članka.
Ako su službenici i namještenici na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu pripada im naknada u visini
100% od osnovice za naknadu plaće koja se utvrđuje prema
propisima o zdravstvenom osiguranju, a čini je prosječan
iznos plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca prije mjeseca
u kojem je nastupilo bolovanje“.
,
Članak 4.
Ostale odredbe Pravilnika o radu ostaju nepromijenjene.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave
u Službenom glasniku Općine Rugvica.
KLASA: 023-01/19-01/895 
URBORJ: 238/26-19-1.
U Rugvici, 18.10.2019. 

OPĆINSKI NAČELNIK
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