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Godina XIII. - broj 14. Ponedjeljak, 13. lipnja 2005.

OPĆINA VIŠKOVO

13.

Na temelju članka 99. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske
županije broj 24/01 i 15/04), članka 16. Pravilnika o unutarnjem redu (»Službene novine«
broj 12/05), a u svezi s člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo, na
139. sjednici održanoj 31. svibnja 2005. godine donosi

ODLUKU
o plaćama službenika i namještenika br: 43/05.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način određivanja osnovne plaće službenika i namještenika
kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz Proračuna Općine Viškovo.

Članak 2.

Osnovnu plaću službenika odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti
poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za
izračun plaće.

Članak 3.

Utvrđuju se koeficijenti složenosti poslova za određivanje plaća službenika i namještenika
za radna mjesta kako slijedi:

1. pročelnici upravnih odjela 1,7

2. stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo

i obračun Proračuna 1,5

3. samostalni upravni referent za komunalne

poslove 1,5

4. viši stručni referent za knjigovodstvo
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proračunskih izdataka 1,4

5. komunalni redar 1,4

6. upravni referent 1,1

7. administrativni tajnik 1,1

8. stručni referent za knjigovodstvo

proračunskih prihoda 1,1

Članak 4.

Utvrđuje se osnovica za obračun plaća u visini od 6.720 kn koja će se primjenjivati za
obračun plaće od 1. lipnja 2005. godine nadalje.

Članak 5.

Do usklađenja Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih
tijela vijeća i članova Općinskog poglavarstva Općine Viškovo plaća načelnika isplaćivat
će se po postojećem broju bodova i vrijednosti boda.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke, za obračun osnovne plaće službenika i namještenika, ne
primjenjuju se odredbe članka 2. i 3. Pravilnika o plaćama.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«
Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/17

Ur. broj: 2170-09-05-01-4

Viškovo, 31. svibnja 2005.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Goran Petrc, prof., v.r.
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