SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE CISTA PROVO
UREDNIK: Marija Bilić,
tajnik Općine Cista Provo
UREDNIŠTVO: 21256 Cista Provo
Telefon/fax.: 021/722-201

Na temelju članka 31. Statuta Općine Cista
Provo („ Službeni glasnik Općine Cista Provo
“br.01/13 ), Općinsko vijeće Općine Cista Provo
na sjednici održanoj 29.studenoga, 2018.g.
donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju Programa demografskih
mjera poticaja mladim obiteljima za
izgradnju i adaptaciju kuća na području
Općine Cista Provo
Članak 1.
Općina Cista Provo
sudjelovat će u
sufinanciranju Programa demografskih mjera
poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za
izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitskodalmatinske županije .
Članak 2.
Općina Cista Provo će sredstvima iz svoga
Proračuna sufinancirati mlade obitelji koje imaju
prijavljeno prebivalište na području Općine ,a za
izgradnju i adaptaciju kuća također na području
Općine i to u visini 25% od iznosa sredstava koje
im odobri Splitsko-dalmatinska županija za istu
namjenu.
Članak 3.
Za Program iz članka 1. ove Odluke osigurana su
sredstva u Proračunu Općine Cista Provo za
2019.g. Razdjel 002 J.U.O., funkcijska
klasifikacija 10, aktivnost A100031 u iznosu od
200.000,00 kuna, a isto tako i u projekcijama
proračuna za 2020. i 2021.g.
Članak 4.
Ovlašćiva se načelnik Općine Cista Provo da sa
korisnicima koji imaju prebivalište ili će ga prijaviti
u roku koji je određen u predmetnom Programu
na području Općine Cista Provo ,a ostvare pravo
na poticaj iz Programa demografskih mjera za
izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitskodalmatinske županije, zaključi Ugovor o
sufinanciranju i namjenskom korištenju
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sredstava.
Članak 5.
Ova Odluka će biti objavljena u Službenom
glasniku općine Cista Provo, stupa na snagu
osam dana od dana objavljivanja, a primjenjivat
će se od 01.01.2019.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:402-01/18-01/
URBROJ:2129/02-01-18-01
Cista Provo, 29.studenoga, 2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
MATE BUDIĆ

Temeljem članka
45.Statuta općine Cista
Provo,(“Službeni glasnik općine Cista Provo"
br.01/13 i 02/13) i stavka 1.članka 13.Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općie Cista Provo ("Službeni glasnik općine
Cista Provo" br.03/17) , Općinski načelnik Općine
Cista Provo, donosi
ODLUKU
o radnom vremenu Općinske uprave Općine
Cista Provo
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme
Općinske uprave Općine Cista Provo ( u daljnjem
tekstu: Općinska uprava), te raspored radnog
vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni
dani, vrijeme za rad sa strankama i druga pitanja
u vezi sa radnim vremenom.
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Članak 2.
U Općinskoj upravi radno vrijeme traje 40 sati
tjedno, od ponedjeljka do petka po osam (8) sati
dnevno. Dnevno radno vrijeme je u sve radne
dane od 08:00 do 16:00 sati.
Članak 3.
Dnevni odmor djelatnika tijekom radnog vremena
traje 30 minuta i to svakog radnog dana u
vremenu od 11:00 do 11:30 sati.
Članak 4.
U općinskoj upravi stranke se primaju svakim
radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.
Članak 5.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se
na ulazu u sjedište Općinske uprave, te na web
stranici Općine.
Članak 6.
Ova Odluka će biti objavljena u službenom glasilu
Općine Cista Provo i na internetskoj stranici
Općine Cista Provo i stupa na snagu osam dana
od dana objavljivanja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA. 023-01/18-01/03
URBROJ:2129/02-03-18-01
Cista provo, 22.prosinca 2018.g
OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ
Na temelju članka 68. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („ Narodne novine“ br. 68/18) i
članka 31. Statuta Općine Cista Provo („Službeni
glasnik Općine Cista Provo“ br.01/13 ),
Općinsko vijeće Općine Cista Provo na sjednici
održanoj 29.studenoga, 2018.g. donijelo je
PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području
Općine Cista Provo u 2019.
I. UVODNE ODREDBE

31. prosinca 2018.

Ovim se Programom utvrđuje gradnja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Cista Provo za 2019.godinu, u skladu sa
predvidivim sredstvima i izvorima financiranja .
U izgradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2019.g. ukupno će se utrošiti
5.060.000,00 kn raspoređeno na pojedine
aktivnosti kako slijedi :
1. Groblja 2.400.000,00 kn
2.Nerazvrstane ceste i javne prometne površine
1.750.000,00 kn
3.Rekonstrukcija javne rasvjete 500.000,00 kn
4.Vodoopskrba i odvodnja 20.000,00 kn
5. Izrada dokumentacije planiranja, procjena i
projektiranja 300.000,00 kn
6. Program gospodarenja komunalnim otpadom
90.000,00 kn
Sastavni dio ovog Programa je i Program gradnje
i nabavke građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom.
II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE
PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA
FINANCIRANJA
Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. osigurat će se u
proračunu Općine Cista Provo za 2019.g. I to iz::
-Općih prihoda i primitaka- prihodi od poreza i
prihodi od imovine - 11
-Pomoći - 42
-Prihodi za posebne namjene- komunalni
doprinos, komunalna naknada i naknada ze
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 53
-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine- 64
Iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja i rasporeda sredstava po
djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u
kojem se određuje opis poslova s procjenom
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.
Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih
cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme
izrade ovog programa, te će se točan opseg i
vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja
tehničke dokumentacije i provedenog postupka
nabave.
III. GRADNJA , UREĐENJE I OPREMANJE
OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
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1.GROBLJA
U smislu ovog Programa, pod gradnjom,
uređenjem i opremanjem objekata komunalne
infrastrukture podrazumijeva se gradnja i
opremanje groblja i objekata vezanih uz
groblja.Troškovi predložene gradnje, uređanja i
opremanja grobalja u 2019.g. Procjenjuju se u
iznosu od 2.400.000,00 kn.
R.br.

NAZIV PROJEKTA

PROCJENJENA
VRIJEDNOST

IZVOR SREDSTAVA
-PRIHODI OD

1

Radovi na proširenju Novog groblja u
mjestu Svib

2000000

11, 42, 53, 64

2

Izgradnja ogradnog zida mjesnog groblja u 400000
Aržanu

NAZIV PROJEKTA

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

IZVOR SREDSTAVA
-PRIHODI OD

1

Uređenje Tga Kažimira Abramovića u
mjestu Biorine

500000

11,42

2

Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta 1000000
na području Općine Cista Provo

11, 42, 53

3

Izrada elaborata za uknjiženje cesta

11,42

4

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i 100000
uređenje Trga u Cisti Provo

11

5

Izgradnja i nabava autobusnih
čekaonica

11,42

50000

100000

3. JAVNA RASVJETA
Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se
objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina
te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje
preduvjeta za njihovo funkcioniranje.
Troškovi planirane modernizacije javne rasvjete
na principu energetske učinkovitosti procjenjuju
se u iznosu od 500.000,00 kn.
R.br.
1

NAZIV PROJEKTA

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

IZVOR SREDSTAVA PRIHODI OD

Rekonstrukcija javne rasvjete na
principu energetske učinkovitosti

500000

42,53

4. ODVODNJA
Troškovi za realizaciju sudjelovanja u radnjama
gradnje vodoopskrbe i odvodnje u 2019.g.
Procjenjuju se u iznosu od 20.000,00 kn.
R.br.
1

Kako bi unaprijedili uvjete stanovanja i zajednice,
odnosno pristupili gradnji objekata i uređaja
komunalne infrastrukture prethodno je potrebno
izraditi prostorno plansku dokumentaciju.
Ovi troškovi se procjenjuju u iznosu od
300.000,00 kn.
R.br.

NAZIV PROJEKTA

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

IZVOR SREDSTAVA PRIHODI OD

1

Izmjene i dopune Prostornog plana
Općine Cista Provo

140000

42,53

2

Izrada parcelacijskih elaborata za
građevne zone za unapređenje
stanovanja

160000

42,53

11, 42, 53

2. NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE
PROMETNE POVRŠINE
Pod nerazvrstanim cestama i javnim prometnim
površinama podrazumijevaju se radovi na
izgradnji odnosno rekonstrukciji nerazvrstanih
cesta i prometnih površina te izradi projektne
dokumentacije. Troškovi planirane gradnje i
uređenja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih
površina u 2019. godini procjenjuju se u iznosu
od 1.750.000,00 kn
R.br.

31. prosinca 2018.

NAZIV PROJEKTA

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

IZVOR SREDSTAVA PRIHODI OD

Vodoopskrba i odvodnja -izgradnja

20000

42,53

5. IZRADA DOKUMENTACIJE PLANIRANJA,
PROCJENA I PROJEKTIRANJA

6. PROGRAM GOSPODARENJA
KOMUNALNIM OTPADOM
Troškovi ulaganja u poboljšanje gospodarenja
komunalnim otpadom procjenjuju se u iznosu od
90.000,00 kn.
R.br.

NAZIV PROJEKTA

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

IZVOR SREDSTAVA PRIHODI OD

1

Uređenje prostora za smještaj zelenih
otoka

40000

42,53

2

Nabava pojedinačnih kontejnera za
otpad

10000

42,53

3

Sufinanciranje kupovine vozila za
selektivni odvoz komunalnog i ostalog
otpada

40000

11, 42, 53

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Dinamiku realizacije aktivnosti predviđenih ovim
Programom odredit će Općinski načelnik,
sukladno priljevu financijskih sredstava u
proračun Općine Cista Provo.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Cista Provo
primjenjivat će se od 01.siječnja 2019.g., objavit
će se u Službenom glasniku Općine Cista Provo i
stupa na snagu osam (8) dana od dana
objavljivanja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/18-01/
URBROJ:2129/02-01-18-01
Cista Provo, 29.studenoga, 2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
MATE BUDIĆ
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Na temelju članka 9a. Stavka 4. Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi („ Narodne
novine“ br. 47/90, 27/93, 38/09) i članka 31.
Statuta Općine Cista Provo („ Službeni glasnik
Općine Cista Provo“br.01/13 ), Općinsko vijeće
Općine Cista Provo na sjednici održanoj
29.studenoga, 2018.g. donijelo je

31. prosinca 2018.

KLASA:400-01/18-01/07
URBROJ:2129/02-01-18-01
Cista Provo, 29.11.2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
MATE BUDIĆ

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE CISTA PROVO
ZA 2019.G.
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu Općine Cista Provo jesu
kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i
manifestacije od interesa za Općinu Cista Provo ,
a osobito:
-djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i
drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i
poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
-akcije i manifestacije u kulturi što pridonose
razvitku i promicanju kulturnog života,
-investicijsko održavanje , adaptacije i prijeko
potrebni zahvati na objektima kulture
Članak 2.
Ukupno je za financiranje javnih potreba u kulturi
Općine Cista Provo za 2019.g. potrebno osigurati
iznos od 3.030.000,00 kn i to za:
-Tekuće donacije udrugama koje organiziraju
manifestacije što pridonose razvitku i promicanju
kulturnog života i turističkoj promidžbi Općine u
iznosu od.................... 80.000,00 kn;
-Uređenje spomenika kulture u iznosu od
.................... 150.000,00 kn;
-Uređenje Doma kulture u Cisti Velikoj u iznosu
od...............2.800.000,00 kn
Članak 3.
Ovlašćiva se Općinski načelnik za raspodjelu
sredstava u skladu sa ovim Programom javnih
potreba u kulturi Općine Cista Provo za 2019.g.
Članak 4.
Program javnih potreba u kulturi Općine Cista
Provo stupa na snagu kao i Proračun Općine
Cista Provo za 2019.g., objavit će se u
Službenom glasniku Općine Cista Provo.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“
br. 68/18) i članka 31. Statuta Općine Cista Provo
(„Službeni glasnik Općine Cista Provo“br.01/13
), Općinsko vijeće Općine Cista Provo na sjednici
održanoj 29. studenoga , 2018.g. donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na
području
Općine Cista Provo u 2019.
I. UVODNE ODREDBE
Ovim se Programom održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Cista Provo za
2019.g. , u skladu s predvidivim sredstvima i
izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na
održavanju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture koji se podrazumijevaju pod
obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih
površina, održavanja javnih prometnih površina,
čišćenje i održavanje spomenika, održavanja
nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i potoka,
održavanje javne rasvjete i potrošnja električne
energije za javnu rasvjetu, održavanje prostora i
zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane
pokojnika, održavanje igrališta, igrališta za djecu i
opreme, te sanacija divljih deponija.
II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE
PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA
FINANCIRANJA
Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
osigurat će se u proračunu Općine Cista Provo za
2019.g. I to iz slijedećih izvora:
- Općih prihoda i primitaka- prihodi od poreza i
prihodi od imovine - 11
- Pomoći - 42
- Prihodi za posebne namjene- komunalni
doprinos, komunalna naknada i naknada ze
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 53
Iskaz financijskih sredstava potrebnih za
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ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja i rasporeda sredstava po
djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u
kojem se određuje opis poslova s procjenom
troškova za održavanje komunalne
infrastrukture.

31. prosinca 2018.

Cista Provo, 29.studenoga, 2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
MATE BUDIĆ

III. ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje
Programa održavanja komunalne infrastrukture,
u nastavku se određuju poslovi i radovi na
održavanju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2019.godini po vrsti komunalne
djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova i
izvora prihoda., kako slijedi:
R.br.

OPIS POSLOVA

PROCJENJENA
VRIJEDNOST

IZVOR SREDSTAVA
-PRIHODI OD

1

Održavanje i uređenje javnih gr ađevina zgrada za općinsku upravu

100000

11,42

2

Održavanje nerazvrstanih cesta

110000

11, 42,

3

Održavanje groblja - sanacija mrtvačnice u
Starom groblju u mjestu Svib

85000

11,42,53

4

Redovno održavanje javne rasvjete

280000

11,42,53

5

Sanacija div ljih odlagališta i čišćenje
javnih površina

40000

11,42,53

6

Uređenje spomenika kulture

80000

11,42

7

Radovi na dogradnji dječjeg igrališta u
Cisti Provo

250000

11,42

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Dinamiku realizacije aktivnosti predviđenih ovim
Programom odredit će Općinski
načelnik.Općinski načelnik može izvršiti
preraspodjelu sredstava između pojedinih
rashoda i prihoda utvrđenih ovim Programom.
Općinski načelnik u suradnji sa članovima
Općinskog vijeća utvrđuje vremenski plan radova
na održavanju nerazvrstanih cesta kojim se
pobliže definiraju lokacije i količine radova.
Interventni radovi, radovi van vremenskog plana
izvodit će se na temelju prijavljenih i ukazanih
potreba, a na teret sredstava neraspoređenih
vremenskim planom. Program održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine
Cista Provo primjenjivat će se od 01.siječnja
2019.g., objavit će se u Službenom glasniku
Općine Cista Provo i stupa na snagu osam (8)
dana od dana objavljivanja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/18-01/
URBROJ:2129/02-01-18-01

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („ Narodne novine“ br. 47/90,
27/93, 38/09) i članka 31. Statuta Općine Cista
Provo („ Službeni glasnik Općine Cista Provo
“br.01/13 ), Općinsko vijeće Općine Cista Provo
na sjednici održanoj 29.studenoga 2018.g.
donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE CISTA PROVO
ZA 2018.G.
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu Općine Cista Provo jesu
kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i
manifestacije od interesa za Općinu Cista Provo ,
a osobito:
-djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i
drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i
poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
-akcije i manifestacije u kulturi što pridonose
razvitku i promicanju kulturnog života,
-investicijsko održavanje , adaptacije i prijeko
potrebni zahvati na objektima kulture
Članak 2.
Ukupno je za financiranje javnih potreba u kulturi
Općine Cista Provo za 2018.g. potrebno osigurati
iznos od 218.263,00 kn i to za:
-Tekuće donacije udrugama koje organiziraju
manifestacije što pridonose razvitku i promicanju
kulturnog života i turističkoj promidžbi Općine u
iznosu od.................... 86.538,00 kn;
-Uređenje spomenika klulture u iznosu od
...........................131.725,00 kn;
Članak 3.
Ovlašćiva se Općinski načelnik za raspodjelu
sredstava u skladu sa ovim Zmjenama i
dopunama Programom javnih potreba u kulturi
Općine Cista Provo za 2018.g.
Članak 4.
Izmjene i dopune Program javnih potreba u
kulturi Općine Cista Provo stupa na snagu kad i
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Izmjene i dopune Proračuna Općine Cista Provo
za 2018.g., objavit će se u Službenom glasniku
Općine Cista Provo.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/18-01/06
URBROJ:2129/02-01-18-01
Cista Provo, 29.11.2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

31. prosinca 2018.

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 dužnosnika, službenika i
namještenika za radna mjesta kako slijedi:
DUŽNOSNICI:
1.Općinski načelnik 1,90
2. Zamjenik općinskog načelnika

1,60

MATE BUDIĆ
Na temelju članka 10.Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ,
(„Narodne novine“ br.28/10) , i članka 31.Statuta
Općine Cista Provo , („Službeni glasnik Općine
Cista Provo“ br.01/13 ) Općinsko vijeće Općine
Cista Provo na sjednici održanoj 20.12. 2018.g.
donijelo je
PRAVILNIK
o plaćama dužnosnika, službenika i
namještenika
zaposlenih u tijelima Općine Cista Provo
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način određivanja
osnovne plaće dužnosnika,
službenika i
namještenika kojima se sredstva za plaće
osiguravaju u Proračunu Općine Cista Provo.
Članak 2.
Osnovnu plaću dužnosnika, 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 dužnosnici,
službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak
za uspješnost u radu, koji može iznositi godišnje
najviše tri plaće dužnosnika, 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

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI:
1.Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1,53
2.Voditelj odsjeka 1,46
4.Viši referent za proračun i financije 1,37
5.Voditelj projekta EU "ZAŽELI" 1,36
6.Koordinator projekta "ZAŽELI" 1,24
7.Komunalni redar
1,29
8.Administrativni referent 1,29
9.Spremačica 0,59
Članak 6.
Utvrđuje se osnovica za obračun plaće u visini od
5.421,54 kn bruto sukladno osnovici za obračun
plaća državnih službenika i namještenika.
Članak 7.
Osnovica za izračun plaća dužnosnika,
službenika i namještenika u tijelima Općine Cista
Provo nadalje će se mijenjati u skladu sa
promjenom osnovice za izračun plaća državnih
službenika i namještenika..
Članak 8.
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 9.
Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi
članka 8., službeniku i namješteniku može se, na
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njegovo traženje, odobriti jedan ili više slobodnih
radnih dana prema ostvarenim satima
prekovremenog rada, o čemu će odlučiti Općinski
načelnik.
Članak 10.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
dužnosniku, 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 dužnosnik, 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 dužnosniku, službeniku i
namješteniku kada je na bolovanju zbog
profesionalne bolesti ili ozljede na radu.
Članak 11.
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 12.
Kad je dužnosnik, 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 13.
Dužnosnik, 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

31. prosinca 2018.

udaljeno od sjedišta rada najmanje dvije
autobusne stanice.
Članak 14.
Ako je dužnosniku, 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 15.
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 16.
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 17.
Za božićne blagdane
službenicima i
namještenicima pripada božićnica u iznosu koju
odredi Općinski načelnik.
Članak 18.
Službenik i namještenik imaju pravo na
otpremninu u slučajevima i uvjetima utvrđenih
zakonom u iznosu koji odredi Općinsko vijeće.
Članak 19.
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 20.
Plaća za prethodni mjesec isplaćuje se najkasnije
do desetog dana u narednom mjesecu. Prilikom
isplate plaće, naknade plaće i otpremnine
dužnosniku, službeniku, odnosno namješteniku
uručuje se obračun iz kojeg je vidljivo kako je
utvrđen iznos plaće, naknade plaće i otpremnine.
Članak 21.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
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vrijediti Pravilnik o plaćama službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Cista Provo i Odluka o plaći općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika
("Službeni glasnik Općine Cista Provo" br.01/15).
Članak 22.
Ova Odluka će biti objavljena u Službenom
glasniku Općine Cista Provo i stupa na snagu
osam dana nakon dana objave, a primjenjivat će
se od 01.siječnja, 2019.g..
KLASA:120-02/18-01/03
URBROJ:2129/02-01-18-01
Cista Provo, 20.prosinca, 2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
MATE BUDIĆ

31. prosinca 2018.
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