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, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i
123/17) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i
12/18), Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 21. studenog 2018. donijelo
ODLUKU
o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike u Dječjem vrtiću „Tratinčica“
koje se financiraju iz proračuna Općine Barban
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i koeficijenti za obračun plaće za djelatnike zaposlene u
Dječjem vrtiću „Tratinčica“ kojem se sredstva za plaće i materijalna prava osiguravaju u
proračunu Općine Barban.
Članak 2.
Plaću djelatnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 3.
Pri određivanje koeficijenta za pojedino radno mjesto uzima se u obzir opseg i složenost
poslova, odgovornost i samostalnost u obavljanju poslova, stručna sprema i radno iskustvo koji
se traže za pojedino radno mjesto, te ostali elementi koji definiraju određeno radno mjesto.
Članak 4.
Za djelatnike zaposlene u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ utvrđuju se sljedeći koeficijenti:
Naziv radnog mjesta
Ravnatelj sa završenim diplomskim studijem, odnosno s
visokom stručnom spremom
Ravnatelj sa završenim preddiplomskim studijem,
odnosno s višom stručnom spremom
Psiholog
Pedagog
Odgojitelj sa završenim diplomskim studijem, odnosno
s visokom stručnom spremom
Odgojitelj sa završenim preddiplomskim studijem,
odnosno s višom stručnom spremom
Medicinska sestra/zdravstveni tehničar
Kuhar
Domar
Spremač

Koeficijent
3
2,85
2,4
2,4
2,30
2,15
1,90
1,75
1,60
1,45

Članak 5.
(1) Pripravniku –vježbeniku zaposlenom u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ isplaćuje se plaća u
visini 85% najniže osnovne plaće utvrđene za radno mjesto na koje je raspoređen i za čije se
samostalno obavljanje osposobljava.

Članak 6.
Osnovica za obračun plaće djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ utvrđuje se
Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u Dječjem vrtiću „Tratinčica“.
Članak 7.
Sredstva za plaće djelatnika doznačuju se Dječjem vrtiću „Tratinčica“ na temelju dostavljenog
Zahtjeva u kojem iznos sredstava potrebnih za plaću mora biti iskazan u bruto iznosu a uz koji
se obvezno prilaže obračun plaće.
Sredstva za plaće doznačuju se u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 8.
Za svako povećanje broja djelatnika (bilo da je riječ o zapošljavanju na određeno ili neodređeno
vrijeme) Dječji vrtić „Tratinčica“ mora dobiti prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.
Odredba prethodnog stavka ne primjenjuje se u slučaju kada su sredstva za plaću i druga
materijalna prava osigurana iz vlastitih sredstava Dječjeg vrtića „Tratinčica“.
Članak 9.
Ukoliko se sredstva za materijalna prava, ostale rashode i naknade troškova djelatnicima na
koje se odnosi ova Odluka osiguravaju u proračunu Općine Barban, ista ne mogu iznositi više
od iznosa istih prava osiguranih za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban.
Članak 10.
Riječi i pojmovi koji su korišteni u ovoj Odluci a koji imaju rodno značenje odnose se jednako
na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o stalnom dodatku u bruto iznosu
plaće za djelatnike Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Barban („Službene novine Općine Barban“ broj
33/2016).
Članak 12.
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Barban, a stupa na snagu 01. prosinca
2018. godine i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec prosinac 2018. godine, a koja će biti
isplaćena u mjesecu siječnju 2019. godine.
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