Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na svojoj 39. sjednici održanoj __________ 2020. godine donosi

O D L U K U
o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće djelatnicama Dječjeg vrtića „Dugi Rat“

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće djelatnicama Dječjeg vrtića „Dugi Rat”.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 


Članak 2.
Plaću djelatnica u Dječjem vrtiću „Dugi Rat“ čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je djelatnik raspoređen i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće djelatnica u Dječjem vrtiću „Dugi Rat“ iznosi: 5.763,75 bruto kn.

Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

Naziv 
radnog mjesta
Broj izvršitelja
Koeficijent

Ravnatelj
1
1,88
Pedagog
1
1,293
Viša medicinska sestra 
1
1,009
Odgajateljica
20
1,26
Kuharica
1
0,935
Pomoćna djelatnica
8
0,742


Članak 5.
Sredstva za plaće djelatnica doznačavaju se dječjem vrtiću “Dugi Rat” na temelju dostavljenog zahtjeva u kojem iznos sredstava potrebnih za plaću mora biti iskazan u bruto iznosu i uz koji se prilaže obračun plaće.
Sredstva za plaće doznačuju se u tekućem mjesecu za prethodni mjesec do visine osiguranih sredstava u proračunu Općine Dugi Rat.

Članak 6.
Za svako povećanje broja djelatnika (na određeno ili neodređeno vrijeme) potrebna je suglasnost Općinskog vijeća osim u slučaju zamjene privremeno nenazočnog djelatnika.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku” - službenom glasilu Općine Dugi Rat, a primjenjuje se 01. travnja 2020. godine odnosno prilikom isplate plaće djelatnika dječjeg vrtića za mjesec ožujak 2020. godine.
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