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Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj
20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Šolta, KLASA: 320-01/21-01/02, URBROJ:
2181/03-01-21-10, od 06.04.2021. godine, Općinsko vijeće Općine Šolta na 45. sjednici održanoj
06.04.2021. godine objavljuje
JAVN I NAT J E ČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
za područje Općine Šolta
I.
Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za
područje Općine Šolta, na području katastarskih općina : Donje Selo, Gornje Selo i Srednje Selo,
koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za
područje Općine Šolta predviđeno za zakup.
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Šolta predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s
mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica sa
kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.
II.
Sukladno čl. 31. st. 9. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19) u obalnom
dijelu kat. čest. zem. 356 k.o. Donje Selo zabranjuje se uporaba zemljišta u poljoprivredne svrhe
sukladno Rješenju Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, KLASA. UP7I 351-04/19-01/0073, URBROJ: 2181/110/06-19-0004 od 12. srpnja 2019. godine.
III.
Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za
podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih
javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog
zemljišta.
Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način
neovlašteno raspolagala.
Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.
Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava
natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.
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IV.
1) Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i 115/18 - u daljnjem tekstu Zakon) imaju fizičke i pravne
osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom:
a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna
osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je
najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke, bavi se stočarskom
proizvodnjom, ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili
proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada/Općine, a ne ispunjava
uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 1,0 ha oranice ili
livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, odnosno najmanje
3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi
javnog natječaja
Kada ponuditelj ostvaruje prednost po ovom kriteriju, a proizvodna cjelina za koju se natječe je
veća od trenutačnih potreba prema izračunu broja uvjetnih grla po hektaru, ponuditelj se u
gospodarskom programu mora obvezati na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u roku od
dvije godine od sklapanja ugovora o zakupu. Ponuditelj ne ostvaruje pravo prvenstva po ovom
kriteriju za površine koje su za više od 10% veće od njegovih trenutačnih potreba.
Za ponuditelja koji je pravna osoba uzima se u obzir ukupan broj grla stoke i ukupna površina
poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže ponuditelj i sve s njim povezane fizičke i pravne
osobe.
b) dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na
temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na
temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći
od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a
koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik
višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog
zemljišta najmanje pet godina do objave javnog natječaja
c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u
trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika
najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni
objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada/Općine najmanje tri godine do
objave javnog natječaja
d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom
kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni objekt u
funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada/Općine najmanje tri godine do objave
javnog natječaja
e) fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji
poljoprivredne proizvodnje na području Grada /Općine najmanje tri godine do objave javnog
natječaja
f) zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u
Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja
g) fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom
h) ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
2) Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prava prvenstva za zakup,
prednost se utvrđuje prema sljedećem redoslijedu:
a) imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8000 do 100.000 eura
b) pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom:
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1. povrtlarstvom
2. voćarstvom (osim oraha)
3. vinogradarstvom
4. maslinarstvom
c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom
d) obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje SSS
e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog
rata, ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja
f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
g) dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika.
V.
Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu iz točke IV.
ovog natječaja uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji
ispunjava natječajne uvjete.
VI.
Ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime/naziv adresu i OIB ponuditelja,
katastarsku čestica za koju se dostavlja ponuda, ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu za
koju se dostavlja ponuda, gospodarski program za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja
ponuda i popis dokumentacije dostavljen uz ponudu.
VII.
(1) Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su sukladno članku 5. Pravilnika o provođenju
javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike
Hrvatske ("Narodne novine", broj 47/19) uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava
prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 1 koja se nalazi u prilogu ovoga natječaja i
čini njegov sastavni dio.
(2) Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i sljedeću
dokumentaciju:
– potvrdu Grada/općine o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države,
– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,
– izjavu da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u posjed
poljoprivrednog zemljišta ( Obrazac 1),
– izjavu da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike
Hrvatske ( Obrazac 1),
– izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku
sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru ( Obrazac 3).
– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta, na propisanom obrascu (Obrazac 5).
(3) Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno točki IV 1. a) dužni za
sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i
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izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima sve povezane
fizičke i pravne osobe ( Obrazac 2).
(4) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ove točke dužni su
uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima povezane
fizičke i pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u tablici 1.
(5) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki IV kriterij 1. b) dužni za sudjelovanje na
javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod
punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su ispunjavali gospodarski
program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja
ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja ( Obrazac 4).
(6) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki IV 1. b). koji u ugovorima temeljem kojih
ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nemaju gospodarski program kao sastavni dio ugovora,
dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove
točke, priložiti i izjavu danu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode
da su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka
ugovora do trenutka raspisivanja natječaja ( Obrazac 4).
(7) Pripadajući iznos uvjetnog grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje naveden u tablici 2
nalazi se u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.
(8) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju tablice iz stavka 9. ovoga članka, za
proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca.
(9) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne
uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima zaključene ugovore, a
predmet su natječaja za zakup.
(10) Potpis na izjavama iz ove točke natječaja ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
VIII.
Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koja se može dati u zakup
pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 62 ha ) sukladno Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za području Općine Šolta ,
KLASA: 320-01/19-01/0020, URBROJ: 2181/1-05-00-02/02-19-0004, a utvrđena je temeljem
Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i 115/18).
IX.
Zakupnina za zakup plaća se godišnje.
Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini
razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se
plaća do kraja prosinca tekuće godine.
Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će
se razmjerno plaćenoj zakupnini.
Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 50.
stavku 1.i 6. Zakona.
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X.
Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Šolta ,
Podkuća 8, Grohote u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj
stranici Općine Šolta .
Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za
Općinu Šolta (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom
natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.
XI.
Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke iz točke
VI., dokumentaciju i izjave iz točke VII. ovog javnog natječaja.
Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više katastarskih čestica koje su predmet natječaja može
dostaviti jednu ponudu za sve katastarske čestice za koje podnosi ponudu.
Za svaku pojedinu katastarsku česticu iz ponude navedene u stavku 2. ove točke, ponuditelj mora
dostaviti ponuđenu cijenu i gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom
primjerku i razmatra se za svaku katastarsku česticu iz ponude tog ponuditelja.
Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u točki
VII. tablici 1. ovog javnog natječaja.
XII.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Šolta na prijedlog
Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za
Općinu Šolta.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Splitsko-dalmatinskoj
županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
O donesenoj odluci iz stavka 2. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom
objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Šolta .
Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude iz stavka 1. i 2. ovog članka, nije dopuštena žalba,
niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena
pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati
ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.
XIII.
Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju
nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno
mišljenje, Općinski načelnik Općine Šolta i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.
Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog
bilježništva.
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XIV.
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je
obraslo višegodišnjim raslinjem zakupnik je dužan iskrčiti o vlastitom trošku u roku od dvije
godine od dana uvođenja u posjed, a zakupnina mu se umanjuje razmjerno troškovima krčenja.
Ako su troškovi krčenja veći od zakupnine, zakupnik se oslobađa plaćanja zakupnine te nema
pravo na povrat razlike troškova krčenja.
Za osiguranje izvršenja ove ugovorne obveze za poljoprivredno zemljište površine veće od 10 ha,
zakupnik koji je pravna osoba je dužan predati obvezujuće pismo namjere banke uz ponudu, a pri
sklapanju ugovora davatelju zakupa položiti bankovnu garanciju, a zakupnik koji je fizička osoba
dužan je pri sklapanju ugovora davatelju zakupa priložiti zadužnicu.
Krčenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u smislu Zakona smatra se njegovo
privođenje poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno uklanjanje nadzemnih i podzemnih dijelova
višegodišnjeg raslinja.
Drvnu masu koja ostane nakon krčenja poljoprivrednog zemljišta preuzimaju od zakupnika,
transportiraju i njome raspolažu Hrvatske šume d.o.o. sukladno posebnom propisu o šumama, u
roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o obavljenom krčenju. Sredstva ostvarena od
prodaje drvne mase prihod su državnog proračuna 50% i Hrvatskih šuma d.o.o. 50%.
Hrvatske šume d.o.o. na zahtjev Općine Šolta procjenjuju troškove stavljanja poljoprivrednog
zemljišta u funkciju poljoprivredne proizvodnje.
Umanjenje zakupnine iz stavka 1. ove točke provest će se nakon što zakupnik dostavi dokaz
Općini o izvršenim obvezama iz stavka 3. i 4. ove točke.
KLASA: 320-01/21-01/02
URBROJ: 2181/03-01-21-11
Grohote, 06.travnja 2021.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Ruić, v.r.
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TABLICA 1
R.br.

Dokazuje

Izvor dokumenta

Naziv dokumenta

1.

Nositelj OPG-a

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG
(kopija)

2.

Vlasnik obrta

Podnositelj ponude
Područni ured državne uprave

Rješenje o upisu u upisnik PG
(kopija) i Izvod iz obrtnog registra

3.

Pravna osoba

Podnositelj ponude
Nadležni trgovački sud

Rješenje o upisu u upisnik PG
(kopija) Izvod iz sudskog registra

4.

Pravna osoba u rangu mikro i
malih poduzeća

FINA

BON 1

Poljoprivreda primarna
djelatnost

– Elektronički zapis podataka iz
područja radnih odnosa izdan
putem web stranica HZMO i/ili
Područni ured ili ispostava
sustava e-građani ili potvrda o
Hrvatskog zavoda za
prijavno-odjavnim podacima
mirovinsko osiguranje (HZMO)
evidentiranim u HZMO (fizičke
Nadležni trovački sud
osobe)
Državni zavod za statistiku
– Izvod iz sudskog registra i
(DZS)
preslika obavijesti o razvrstavanju
poslovnog subjekta prema NKD-u
(pravne osobe)«.

Vlasnik ili posjednik stoke

Ministarstvo poljoprivrede
putem regionalnih ureda
HAPIH-a

Potvrda HAPIH-a ili
Potvrda HAPIH-a i
Kooperantski ugovor (u slučaju
uslužnog tova)

Podnositelj ponude
MUP
Nadležni trgovački sud

Osobna iskaznica (kopija) ili
potvrda o prebivalištu, Izvod iz
sudskog registra, izvod iz
zemljišne knjige ili rješenje o
izvedenom stanju za nezakonito
izgrađene zgrade ili akt o gradnji
ili ugovor o zakupu proizvodnog
objekta

5.

6.

7.

Prebivalište, sjedište ili
proizvodni objekt

8.

Prosječan broj uvjetnih grla za
Ministarstvo poljoprivrede
proizvodnu godinu koja
putem regionalnih ureda
prethodi natječaju

Potvrda Ministarstva
poljoprivrede

9.

Površine poljoprivrednog
zemljišta koje ponuditelj
koristi

Agencija za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju

Potvrda iz ARKOD upisnika

10.

Dosadašnji posjednik

Podnositelj ponude

Ugovor ili nagodba za višegodišnje
nasade

11.

Mlađi od 41 god.

Podnositelj ponude

Osobna iskaznica

12.

Datum upisa u upisnik PG

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG

13.

Bavi poljoprivrednom
proizvodnjom

Podnositelj ponude

Upisnik poljoprivrednih
proizvođača

14.

Ekonomska vrijednost PG

Ministarstvo poljoprivrede
putem regionalnih ureda

Potvrda Ministarstva
poljoprivrede

15.

Vrsta poljoprivredne
proizvodnje

Podnositelj ponude
Ministarstvo poljoprivrede

Gospodarski program
Za sjemensku proizvodnjurješenje Ministarstva
poljoprivrede

16.

Obrazovanje

Podnositelj ponude

Diploma ili svjedodžba

17.

Hrvatski branitelj

Podnositelj ponude

Potvrda ministarstva branitelja

18.

Dijete smrtno stradalog ili
nestalog hrvatskog branitelja

Podnositelj ponude

Potvrda ministarstva branitelja

19.

Broj članova OPG-a

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG

Službeni glasnik Općine Šolta
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TABLICA 2
Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje
DOMAĆA ŽIVOTINJA

UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI

Goveda starija od 24 mjeseca

1,0

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad

0,5

Magarci

1,0

Pulad

0,5

Ovce i koze

0,10

Janjad, jarad

0,05

Krmače

0,3

Nerasti

0,4

Svinje u tovu

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002

OBRAZAC 1.
Fizička ili pravna osoba - Podnositelj ponude
_____________________________________
I Z JAVA
Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam do isteka roka za
podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine/grada ____________________________, objavljen dana
________________ godine, na području Republike Hrvatske platio sve obveze s osnova korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i da se protiv mene ne vode postupci
radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u
cijelosti sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog.
__________________________
(potpis/pečat podnositelja ponude

Službeni glasnik Općine Šolta
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OBRAZAC 2.

***Članak 5. stavak 6. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske:
„Povezanim osobama, u smislu Zakona a u odnosu na članak 36. stavak 4. Zakona, smatraju se
fizičke i pravne osobe kod kojih jedna osoba (fizička ili pravna) ima većinski vlasnički i/ili
osnivački udio ili većinsko pravo odlučivanja u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe.“
Pravna osoba - Podnositelj ponude
_____________________________________
I Z JAVA
Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za podnošenje
ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine/grada __________________, objavljen dana __________ godine:
(* zaokružiti/zaokružiti i popuniti)
-

POVEZAN sa slijedećim fizičkim i pravnim osobama:
ime/naziv osobe

OIB

adresa_____

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
-

NISAM POVEZAN sa drugim fizičkim i pravnim osobama.

Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u cijelosti
sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog.

__________________________
(potpis/pečat podnositelja ponude)

Službeni glasnik Općine Šolta
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OBRAZAC 3.
Fizička ili pravna osoba - Podnositelj ponude
_____________________________________
I Z JAVA
Izjavljujem da sam suglasan da se moji osobni podaci iz ponude na Javni natječaj za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine/grada
________________________, objavljen dana__________, koriste u daljnjem postupku sklapanja
ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru, ukoliko kao najpovoljniji
ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju.
__________________________
potpis/pečat podnositelja ponude
OBRAZAC 4.
Fizička ili pravna osoba - Podnositelj ponude
_____________________________________
I Z JAVA
(a) Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za
podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine/grada __________________, objavljen dana __________ godine:
ispunjavao gospodarski program iz ugovora na temelju kojeg ostvarujem status dosadašnjeg
posjednika, za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora, do trenutka raspisivanja natječaja.
(* za ugovore kojima je gospodarski program sastavni dio ugovora)
(b) Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za
podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine/grada __________________, objavljen dana __________ godine:
koristio zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora
do trenutka raspisivanja natječaja.
(* za ugovore kojima je gospodarski program nije sastavni dio ugovora i ugovore o koncesiji)
Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u cijelosti
sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog.
__________________________
(potpis/pečat podnositelja ponude)
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OBRAZAC 5.
GOSPODARSKI PROGRAM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP
OPĆINA

ŠOLTA

K.O.
K.Č.BR./PTC
PODACI O PONUDITELJU
NAZIV PONUDITELJA
OIB
MIBPG
ADRESA
KONTAKT OSOBA
KONTAKT TEL.
KONTAKT E-MAIL
POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE
KOJE IMA U VLASNIŠTVU U ha
POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE
KOJE IMA U KORIŠTENJU u ha
OPIS GOPODARSTVA

POVRŠINE POD IZGRAĐENIM ILI
PLANIRANIM
SUSTAVIMA JAVNOG NAVODNJAVANJA
DOSADAŠNJA VRSTA PROIZVODNJE
BROJ ČLANOVA ODNOSNO ZAPOSLENIKA
PRAVNI OBLIK

VRSTA PROIZVODNJE KOJOM SE
NAMJERAVA BAVITI NA ZEMLJIŠTU
KOJE JE PREDMET ZAKUPA

LOKALITET ZEMLJIŠTA

Udaljenost (km) k.č.br./PTC koja je predmet ponude
od prebivališta/sjedišta/proizvodnog objekta

PODACI O PLANIRANIM
INVESTICIJAMA

Objekti, mehanizacija i dr.

PODACI O NOVOM ZAPOŠLJAVANJU
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Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Općine
Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 06/21) Općinsko vijeće Općine Šolta, na 46. sjednici održanoj
13.04.2021. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Šolta za 2021.godinu
I.

OPĆI DIO
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II.
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III.

Ove Izmjene i dopune Plana Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Šolta”.
Klasa: 400-06/21-02/01
Urbroj: 2181/03-01-21-1
Grohote, 13.04.2021.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

______________________________________________________________________________________________

Na temelju odredbe članaka 28. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 06/21) Općinsko vijeće
Općine Šolta, na 46.sjednici Općinskog vijeća Općine Šolta, održanoj dana 13. travnja 2021. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za davanje pozajmice Komunalnom Basilija
Članak 1.
Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Šolta za davanje pozajmice Komunalnom Basilija d.o.o.,
Grohote, u iznosu 300.000,00 kn (tristotisućakuna) u svrhu osiguranja likvidnosti ovog društva.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: 363-05/21-01/03
URBROJ: 2181/03-01-21-2
Grohote, 13.04.2021.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
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Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 15/13, 78/15, 12/18
i 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni Glasnik Općine Šolta“ broj
06/21) nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski
načelnik Općine Šolta donosi
ODLUKU
da za Strategiju razvoja turizma Općine Šolta 2018.-2024.
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
Članak 1.
Temeljem Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije
Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 351-01/20-01/1334, URBROJ: 2181/1-10/07-21-0002 od 13.
siječnja 2021.) za Strategiju razvoja turizma Općine Šolta 2018.-2024. (dalje u tekstu Strategija razvoja
turizma Općine Šolta) bilo je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveo je Jedinstveni upravni odjel Općine
Šolta u suradnji sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije
Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Strategije razvoja turizma Općine Šolta je Zakon o sustavu strateškog
planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) i Strategija razvoja
turizma Republike Hrvatske do 2020. („Narodne novine“ broj 55/13).
Razlozi za izradu Strategije razvoja turizma su valorizacija bogate turističke ponude i načina definiranja
turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za
razvoj dodatne turističke ponude i ukupnog razvoja Općine Šolta.
Nositelj izrade Strategije razvoja turizma Općine Šolta je Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta. Izrađivač
Strategije razvoja turizma Općine Šolta je Međunarodna agencija za razvoj d.o.o./MARA d.o.o. iz
Varaždina.
Glavni ciljevi turističkog razvoja Općine Šolta su:
Strateški cilj 1 – razvoj turističkih sadržaja s velikom dodanom vrijednošću uz poboljšanje životnog
standarda lokalnog stanovništva
Strateški cilj 2 – održivo upravljanje prostornim resursima
Strateški cilj 3 – produljenje turističke sezone
Članak 3.
Obuhvat Strategije razvoja turizma Općine Šolta je cijelo područje Općine Šolta.
Članak 4.
Za Strategiju razvoja turizma Općine Šolta 2018.-2024. proveden je postupak Prethodne ocjene
prihvatljivosti za Ekološku mrežu te je Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu
i investicije Splitsko-dalmatinske županije donio Rješenje (KLASA: UP/I 351-04/20-01/0025, URBROJ:
2181/1-10/06-20-0004 od 23. srpnja 2020.) da je predmetna Strategija razvoja turizma prihvatljiva za
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Ekološku mrežu RH i nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu uz
poštivanje uvjeta zaštite prirode propisanih spomenutim Rješenjem.
Članak 5.
U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog
utjecaja na okoliš, Općina Šolta zatražila je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Trogiru, Gradska
41, 21220 Trogir,
2. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu
i investicije, Bihaćka 1, 21000 Split,
3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 1/III,
Split,
4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Domovinskog rata 2/IV,
21000 Split,
5. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22,
21000 Split
6. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
7. Hrvatske šume, UŠP SPLIT, Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split
8. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,
9. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5
10. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Biokovska 3, 21000 Split
Unutar Zakonom propisanog roka (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja (6):
-

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu
i investicije, mišljenje od 19. veljače 2021. (KLASA: 351-01/21-01/0267, URBROJ: 2181/1-10/0721-0002), u kojem je u bitnom navedeno da, za predmetnu Strategiju razvoja turizma nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;

-

Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i planiranje, mišljenje od 23.
veljače 2021. (KLASA: 350-02/21-01/51, URBROJ: 345-400-440-441/516-21-02/DB) u kojem je
u bitnom navedeno da, za predmetnu Strategiju razvoja turizma nije potrebno provoditi stratešku
procjenu utjecaja na okoliš;

-

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, mišljenje
od 02. ožujka 2021. (KLASA: 612-08/21-01/0508, URBROJ: 532-05-02-15/6-21-2) u kojem je u
bitnom navedeno da za predmetnu Strategiju razvoja nije potrebno provesti postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš;

-

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 04. ožujka 2021.
(KLASA: 351-03/21-01/0000058, URBROJ: 374-24-1-21-2) u kojem je u bitnom navedeno da s
gledišta vodnog gospodarstva, za predmetnu Strategiju razvoja turizma , nije potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

-

Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 16. ožujka 2021. (KLASA: ST/21-01/475, URBROJ: 15-0006/03-21-03) u kojem je u bitnom navedeno da, za predmetnu Strategiju razvoja turizma nema
zahtjeva za izradom strateške studije utjecaja na okoliš;
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HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, mišljenje od 18.
ožujka 2021. (KLASA: 700/21-13/20, URBROJ: 3-200-002-05/BĆ-21-02) u kojem je u bitnom
navedeno da, za predmetnu Strategiju razvoja turizma nije potrebno provesti postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš;

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene je, da za Strategiju razvoja turizma
Općine Šolta 2018.-2024. nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za predmetnu
Strategiju razvoja turizma donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih
aktivnosti (planiranih Strategijom) na okoliš , kao i na temelju pribavljenih mišljenja nadležnih tijela.
Članak 6.
Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:
1. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitskodalmatinske županije isključio je negativne utjecaje za Ekološku mrežu;
2. Nadležna javnopravna tijela dostavila su mišljenja temeljem kojih nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš;
3. Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvjete te vrstu alociranja izvora zahvata i drugih aktivnosti
za provedbu predmetnih izmjena i dopuna nije potrebna strateška procjena jer planirane aktivnosti
neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na okoliš,
4. Obzirom na druge strategije, planove i programe, uključujući i one u hijerarhiji, predmetne izmjene
i dopune su usklađene sa istima te po tom kriteriju nema osnove za provedbu postupka strateške
procjene utjecaja na okoliš,
5. Mogući utjecaji će biti privremenog karaktera i manjeg značaja.
Članak 7.
Općina Šolta dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“
broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“ .

KLASA: 334-01/20-01/01
URBROJ: 2181/03-03-21-22
Grohote, 14. travnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing.
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Na temelju odredbe članka 3. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i odredbe članka 44.
Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 06/21) Općinski načelnik Općine Šolta dana 14.
04. 2021. godine, donosi:

PRAVILNIK O RADU
I.

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se radno vrijeme, odmori i dopusti, zaštita života, zdravlja i privatnosti, zaštita
dostojanstva i zaštita od diskriminacije, plaće i drugi materijalni primici te zaštita prava službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šolta (u nastavku teksta: zaposlenici).
Organizacija rada se uređuje Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta i
drugim ustrojstvenim propisima, u skladu sa zakonom.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na
muške i ženske osobe.
Članak 2.
Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na zaposlenike neposredno, osim u slučajevima kada su pojedina
pitanja za zaposlenike povoljnije uređena drugim propisima ili kolektivnim ugovorom.
II. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI
Radno vrijeme
Članak 3.
Puno radno vrijeme zaposlenika je 40 sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može radno vrijeme
službenika i namještenika kada za to postoji prijeka potreba, raspoređivati na drugi način, u okviru tjednog
fonda od 40 radnih sati, ali i van okvira tjednog fonda radnih sati.
Osim raspoređivanja iz stavka 3. ovoga članka, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može za navedene
poslove, kada u potrebi njihova obavljanja postoje sezonske oscilacije tijekom godine, prerasporediti radno
vrijeme, u skladu sa zakonom.
Stanka, dnevni i tjedni odmor
Članak 4.
Zaposlenik koji radi puno radno vrijeme ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od 30 minuta, a
koristi ga u skladu s rasporedom koji utvrdi Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.
Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti na početku niti na
kraju radnog vremena.
Između dva uzastopna radna dana zaposlenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.
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Zaposlenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
Ako je prijeko potrebno da zaposlenik radi na dan tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog
odmora tijekom sljedećeg tjedna ili mu se plaća prekovremeni sat.
Ako zaposlenik zbog naravi ili potrebe posla ne može koristiti tjedni odmor na način iz stavka 4. ovoga
članka, može ga koristiti naknadno, prema odluci pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ili na prijedlog
neposredno nadređene osobe.
Godišnji odmor
Članak 5.
Za svaku kalendarsku godinu zaposlenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor, u trajanju od najmanje 20
(dvadeset) dana
Zaposlenik na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće
zaštititi radnika od štetnih utjecaja, ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor u trajanju od
najmanje 20 (dvadeset) dana.
Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo
na godišnji odmor određen na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, nakon šest mjeseci neprekidnog radnog
odnosa kod toga poslodavca.
Radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na puni godišnji odmor na način propisan ovim člankom,
ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg
odmora iz stavka 1. ovoga članka za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.
Radniku kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg
odmora.
Članak 6.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora zaposleniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u
redovnom radnom vremenu.
Članak 7.
Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i blagdani.
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje
godišnjeg odmora.
Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na način iz članka 5. stavaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, najmanje
polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica
mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.
Kada radniku radni odnos prestaje točno u polovici mjeseca koji ima parni broj dana, pravo na jednu
dvanaestinu godišnjeg odmora za taj mjesec ostvaruje kod poslodavca kod kojeg mu prestaje radni odnos.
Članak 8.
Osnova za izračun trajanja godišnjeg odmora je 20 radnih dana. Osnova se uvećava prema pojedinačno
određenim mjerilima:
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1. s obzirom na složenost poslova:
- zaposlenici raspoređeni na rukovodeća radna mjesta (VSS)

4 dana

- zaposleni raspoređeni na viša radna mjesta (VSS ili VŠS)

4 dana

- zaposlenici raspoređeni na niža radna mjesta kojima je uvjet srednja stručna sprema (SSS)
3 dana
- zaposlenici raspoređeni na radna mjesta kojima je uvjet srednja stručna sprema (SSS)
3 dana
- zaposlenici raspoređeni na radna mjesta za koja je potrebna niža stručna sprema (NSS)
2 dana
2. s obzirom na dužinu radnog staža:
- od 5 do 10 godina radnog staža

2 dana

- od 10 do 15 godina radnog staža

3 dana

- od 15 do 20 godina radnog staža

4 dana

- od 20 do 25 godina radnog staža

5 dana

- od 25 do 30 godina radnog staža

6 dana

- od 30 do 35 godina radnog staža

7 dana

- od 35 i više godina radnog staža

8 dana

3. s obzirom na uvjete rada:
- rad na poslovima s otežanim ili posebnim
uvjetima rada

2 dana

- rad u smjenama, ili redovni rad subotom,
nedjeljom, blagdanima i neradnim danima
određenim zakonom

1 dan

4. s obzirom na posebne socijalne uvjete:
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim
djetetom

2 dana

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje
malodobno dijete još po

1 dan

- samohranom roditelju malodobnog djeteta

3 dana
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- roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta
s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu

3 dana

- osobi s invaliditetom

3 dana

5. s obzirom na ostvarene rezultate rada:
- zaposlenom koji je ocijenjen ocjenom „odličan“

2 dana

- zaposlenom koji je ocijenjen ocjenom „vrlo dobar“ 1 dan
Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se 20 radnih dana uvećava za zbroj svih
dodatnih dana utvrđenih točkama od 1. do 5. stavka 1. ovoga članka.
Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može biti kraće od trajanja propisanog u članku 5. ovog Pravilnika
niti može iznositi više od 30 radnih radna u godini osim u slučaju iz stavka 1. članka 9. ovog Pravilnika.
Članak 9.
Slijepi zaposlenik te zaposlenik donator organa, kao i zaposlenik koji radi na poslovima na kojima ga ni uz
primjenu mjera zaštite na radu nije moguće u potpunosti zaštititi od štetnih utjecaja, ima pravo na najmanje
30 radnih dana godišnjeg odmora, ako to pravo ne ostvaruje primjenom mjerila iz članka 8. ovog
Pravilnika.
Članak 10.
Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se planom korištenja godišnjeg odmora, što ga donosi
pročelnik upravnog tijela, a za pročelnika načelnik, najkasnije do 30.06. tekuće godine.
Članak 11.
Na osnovi plana korištenja godišnjeg odmora, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donosi, za svakog
zaposlenika posebno, a za pročelnika načelnik, rješenje kojim utvrđuje trajanje godišnjeg odmora prema
mjerilima iz članka 8. ovoga Pravilnika, ukupno trajanje godišnjeg odmora i vrijeme korištenja godišnjeg
odmora.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
Članak 12.
Zaposlenik koristi godišnji odmor u dva dijela, s tim da prvi dio mora biti u trajanju od najmanje 10 radnih
dana neprekidno.
Godišnji odmor zaposlenik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine.
Članak 13.
Zaposlenik ima pravo koristiti dva puta godišnje po jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u
vrijeme koje sam odredi, ali je o tome dužan pisano obavijestiti neposredno nadređenu osobu, najmanje
jedan dan prije.
Članak 14.
Zaposleniku se može odgoditi, odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i
neodgodivih poslova.
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Odluku o odgodi, odnosno prekidu korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. ovoga članka donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela, a za pročelnika načelnik.
Zaposleniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno
korištenje, odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.
Plaćeni dopust
Članak 15.
Zaposlenik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u sljedećim
slučajevima:
1. zaključenje braka

5 radnih dana

2. rođenje djeteta

5 radnih dana

3. smrt supružnika, roditelja, očuha i maćehe,
djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka

5 radnih dana

4. smrt ostalih krvnih srodnika (brata ili sestre, djeda ili bake te roditelja supružnika)
2 radna dana
5. selidba u istom mjestu stanovanja

1 radni dan

6. selidba u drugo mjesto stanovanja

2 radna dana

7. dobrovoljni darivatelj krvi za svako dobrovoljno darivanje

2 radna dana

8. teška bolest djeteta ili roditelja izvan
mjesta stanovanja

3 radna dana

9. polaganje državnoga stručnog ispita
ili drugoga propisanog stručnog ispita (1. put)

7 radnih dana

10. sudjelovanje na sindikalnim susretima,
seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr.

1 radni dana

Članak 16.
Zaposlenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo
na plaćeni dopust, osim u slučaju smrtnog slučaja i dobrovoljnog darivanja krvi.
Ako okolnost na osnovi koje ima pravo na plaćeni dopust nastupi u vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili
u vrijeme odsutnosti s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), zaposlenik ne može ostvariti
pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio na bolovanju, osim u slučaju
smrtnog slučaja i dobrovoljnog darivanja krvi.
Neplaćeni dopust
Članak 17.
Zaposleniku se može odobriti neplaćeni dopust do 30 dana u tijeku jedne kalendarske godine, pod uvjetom
da je takav dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u obavljanju poslova upravnog tijela, a osobito radi
gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege člana uže obitelji, liječenja na osobni trošak,

Službeni glasnik Općine Šolta

broj 8/2021

stranica 31

sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i športskim priredbama, osobnog školovanja, doškolovanja,
osposobljavanja, usavršavanja ili specijalizacije.
Članak 18.
Za vrijeme neplaćenog dopusta zaposleniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa.
III. ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA I PRIVATNOSTI ZAPOSLENIKA
Članak 19.
Jedinstveni upravni odjel je dužan osigurati uvjete za zdravlje i sigurnost zaposlenika na radu.
Jedinstveni upravni odjel će poduzeti sve zakonske mjere za zaštitu života te sigurnost i zdravlje
zaposlenika, uključujući njihovo osposobljavanje za siguran rad, sprečavanje opasnosti na radu i pružanje
informacije o poduzetim mjerama zaštite na radu.
Jedinstveni upravni odjel je dužan osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad osoba s invaliditetom, u
skladu s posebnim propisima.
Članak 20.
Dužnost je svakog zaposlenika brinuti o vlastitoj sigurnosti i zdravlju i o sigurnosti i zdravlju drugih
zaposlenika te osoba na koje utječu njegovi postupci tijekom rada, u skladu s osposobljenošću i uputama
koje mu je osigurao Jedinstveni upravni odjel, odnosno drugo nadležno tijelo te osposobljenošću koju je
stekao svojim obrazovanjem, osposobljavanjem i usavršavanjem.
Zaposlenik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje radno mjesto ili opasno
područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog takvoga svog postupka u odnosu na druge
zaposlenike i mora uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih posljedica, osim ako je, prema posebnim
propisima ili pravilima struke, bio dužan izložiti se opasnosti radi spašavanja života i zdravlja ljudi i
imovine.
Članak 21.
Zaštita privatnosti zaposlenika provodi se u skladu sa zakonom.
IV. ZAŠTITA DOSTOJANSTVA ZAPOSLENIKA I ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE
Članak 22.
Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo zaposlenika za vrijeme obavljanja posla tako da im osigura
uvjete rada u kojima neće biti izloženi izravnoj ili neizravnoj diskriminaciji te uznemiravanju ili spolnom
uznemiravanju. Ova zaštita uključuje i poduzimanje preventivnih mjera.
Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje prema zaposleniku koje ima cilj ili stvarno predstavlja
povredu dostojanstva zaposlenika te uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima cilj ili
stvarno predstavlja povredu dostojanstva zaposlenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće
ili uvredljivo okruženje.
Za izraze „uznemiravanje“ i „spolno uznemiravanje“ koristi se zajednički izraz „uznemiravanje“.
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Članak 23.
Uznemiravanje u tijeku rada i u vezi s radom smatra se osobito:
- neprimjereni tjelesni kontakt spolne naravi,
- nedolični prijedlozi spolne i druge naravi,
- uznemiravajući telefonski pozivi,
- upotreba nepriličnih izraza i tona u ophođenju,
- zahtjevi za obavljanjem poslova kojima se zaposlenik stavlja u ponižavajući položaj.
Zaštitom od uznemiravanja obuhvaćeni su svi zaposlenici od svojih nadređenih i podređenih zaposlenika,
suradnika i svake treće osobe s kojom zaposlenik dođe u doticaj u tijeku rada i u vezi s radom.
Članak 24.
Svi zaposlenici su dužni, pri obavljanju poslova svojega radnog mjesta, ponašati se i postupati na način
kojim ne uznemiruju druge zaposlenike te spriječiti uznemiravanje od strane drugih zaposlenika i trećih
osoba i o uznemiravanju obavijestiti zaduženu osobu.
Ponašanje zaposlenika koje nije u skladu s ovom odredbom predstavlja tešku povredu službene dužnosti.
Članak 25.
Radi zaštite privatnosti i dostojanstva zaposlenika koji je podnio prijavu, postupak utvrđivanja
uznemiravanja povjerljive je naravi.
Zaprimanje i rješavanje pritužaba vezanih za uznemiravanje nadležna je ovlaštena osoba koju opunomoći
načelnik, u skladu sa zakonom.
Članak 26.
Zaposlenik pokreće postupak za utvrđivanje uznemiravanja pisanom ili usmenom pritužbom ovlaštenoj
osobi.
O usmenoj pritužbi sastavlja se bilješka koju potpisuje zaposlenik koji je pritužbu podnio.
Ovlaštena osoba dužna je, radi utvrđivanja osnovanosti pritužbe i sprečavanja daljnjeg uznemiravanja,
najkasnije sljedećega radnog dana nakon podnošenja pritužbe, pozvati zaposlenika protiv kojega je pritužba
podnesena da se o pritužbi očituje. O očitovanju zaposlenika sastavlja se bilješka koju taj zaposlenik
potpisuje.
Ovlaštena osoba, ako ocijeni da je to potrebno, provest će i druge radnje, poput suočenja zaposlenika koji je
podnio pritužbu i zaposlenika na kojeg se pritužba odnosi, saslušati i druge osobe koje imaju saznanja o
činjenicama vezanim za uznemiravanje i dr., kako bi na dokazan način utvrdio navode iz pritužbe.
Ako se pritužba radi uznemiravanja odnosi na osobu koja nije u radnom odnosu u Jedinstvenom upravnom
odjelu, Jedinstveni upravni odjel će poduzeti odgovarajuće mjere radi utvrđenja činjeničnog stanja iz
pritužbe, imajući na umu zaštitu dostojanstva zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela.
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Članak 27.
O postupku utvrđivanja uznemiravanja sastavlja se zapisnik na temelju kojeg ovlaštena osoba, ako je
utvrdila uznemiravanje, donosi odluku o mjeri zaštite dostojanstva.
Odluka o mjeri mora se donijeti u roku od osam dana od dana primitka pritužbe o uznemiravanju. Ako
ovlaštena osoba u roku iz prethodnog stavka ne poduzme mjere za sprečavanje uznemiravanja ili ako su
mjere koje je poduzela očito neprimjerene, zaposlenik koji je uznemiravan ima pravo prekinuti rad dok mu
se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od 8 dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.
Članak 28.
Uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, ovlaštena osoba, kada utvrdi da uznemiravanje
zaposlenika postoji, predlaže poslodavcu neku od sljedećih mjera o zaštiti dostojanstva:
- izmjena rasporeda rada tako da se izbjegne rad uznemiravanog i zaposlenika koji je izvršio
uznemiravanje;
- razmještaj na način da se izbjegne međusobna fizička prisutnost uznemiravanog zaposlenika i zaposlenika
koji je izvršio uznemiravanje u zajedničkom prostoru;
- usmeno upozorenje zaposlenika koji je izvršio uznemiravanje;
- pisano upozorenje zaposleniku koji je izvršio uznemiravanje uz najavu mogućnosti pokretanja
disciplinskog postupka;
- pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti
Članak 29.
U slučaju da je prijavljeno uznemiravanje od strane osobe koja nije u radnom odnosu u Jedinstvenom
upravnom odjelu, a koja poslovno dolazi u doticaj s uznemiravanim zaposlenikom, Jedinstveni upravni
odjel može, imajući u vidu sve okolnosti prijavljenog slučaja poduzeti sljedeće mjere:
- pisanim putem upozoriti prijavljenu osobu da će u slučaju ponovnog uznemiravanja poduzeti sve potrebne
mjere za zaštitu zaposlenika, uključujući i prekid poslovanja s tom osobom ili njegovim poslodavcem;
- o uznemiravanju obavijestiti poslodavca prijavljene osobe, odnosno druga nadležna tijela, i predložiti
poduzimanje konkretnih mjera predviđenih propisima kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje.
Članak 30.
Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija zaposlenika na temelju rase, boje kože, spolnog
opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja,
nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva
u političkoj stranci ili sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.
Zaštita od diskriminacije provodi se u skladu sa zakonom.
V. PLAĆE I DRUGI MATERIJALNI PRIMICI
Plaća
Članak 31.
Osnovna mjerila za obračun plaće zaposlenika (koeficijent i osnovica za obračun plaće te uvećanje za radni
staž) uređuju se zakonom i odlukom Općinskog vijeća.
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Članak 32.
Plaća se isplaćuje unatrag jedanput mjesečno za prethodni mjesec najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu.
Članak 33.
Zaposlenici mogu primati plaću i ostala primanja putem tekućih računa banaka prema osobnom odabiru.
Članak 34.
Poslodavac je dužan na zahtjev zaposlenika izvršiti uplatu obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje i sl.).
Prekovremeni rad
Članak 35.
Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se:
- za rad noću

40%

- za prekovremeni rad

50%

- za rad subotom

25%

- za rad nedjeljom

35%

Dodaci iz stavka 1. ovoga članka međusobno se ne isključuju.
Za vrijeme provedeno na pasivnom dežurstvu (pripravnosti za rad), utvrđeno temeljem službene evidencije
o satima provedenim na pasivnom dežurstvu, zaposleniku će se isplatiti 10% satnice redovnog rada u
tekućem mjesecu za svaki sat pasivnog dežurstva.
Ako zaposlenik radi na blagdane, neradne dane utvrđene zakonom i na Uskrs ima pravu na plaću uvećanu
za 100%.
Radom u smjenama (smjenski rad) smatra se svakodnevni redovni rad zaposlenika prema utvrđenom
radnom vremenu poslodavca koji zaposlenik obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca u
prijepodnevnim (prva smjena), poslijepodnevnim (druga smjena) ili noćnom (treća smjena) dijelu dana.
Rad u prvoj smjeni, u smislu odredbi ovoga članka, je od 7 do 15 sati, u drugoj smjeni od 15 do 23 sata i u
trećoj smjeni od 23 sata do 7 sati.
Prekovremenim radom, kad je rad zaposlenika organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka,
smatra se svaki sat rada duži od 8 sati dnevno, kao i svaki sat rada subotom i nedjeljom.
Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se:
– ako službenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti za 8%,
– ako službenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti za 15%,
Članak 36.
Zaposleniku pripada pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž i to za
navršenih:
- od 20 do 29 godina - za 4%,
- od 30 do 34 godine - za 8%,
- od 35 i više godina - za 10%.
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Drugi materijalni primici
Članak 37.
Prigodom odlaska u mirovinu, zaposleniku koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili
prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, može se dokupiti
dio mirovine koji bi bio ostvaren da je navršena određena starosna dob i/ili ostvaren određeni mirovinski
staž.
Članak 38.
Ako je zaposlenik odsutan s rada zbog bolovanja prvih 42 dana, za invalide rada prvih 15 dana pripada mu
naknada plaće u visini 85% 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 je zaposlenik odsutan s rada zbog sebe 43 dana i duže, za invalide rada 16 dana i duže pripada mu
razlika između naknade za bolovanje koje prima od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i visine
naknade iz stavka 1. ovoga članka, ali najduže još 30 dana.
Ako je zaposlenik na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu pripada mu naknada prema
propisima o zdravstvenom osiguranju.
Članak 39.
Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u neto iznosu najviše u iznosu na koji
se prema poreznim propisima ne plaća porez. Odluku o isplati i visini regresa donosi općinski načelnik.
Regres iz stavka 1. ovoga članka bit će isplaćen u cijelosti, jednokratno, najkasnije do 1. srpnja za tekuću
godinu.
Zaposlenik koji ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, ostvaruje pravo na isplatu regresa iz
stavka 1. ovog članka, razmjerno broju mjeseci provedenih na radu u godini za koju ostvaruje pravo na
razmjerni dio godišnjeg odmora.
Članak 40.
Poslodavac će svakom zaposleniku isplatiti jednokratni dodatak – božićnicu u neto iznosu najviše u iznosu
na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez. Odluku o isplati i visini božićnice donosi općinski
načelnik.
Jednokratni dodatak iz stavka 1. ovoga članka bit će isplaćen u cijelosti, jednokratno, najkasnije do 20.
prosinca za tekuću godinu.
Pravo na isplatu božićnice ima zaposlenik koji je u službi, odnosno u radnom odnosu na dan isplate
božićnice.
Članak 41.
Poslodavac će svakom zaposleniku isplatiti dodatak za podmirenje troškova prehrane u neto iznosu od
3.600,00 kn godišnje na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez.
Dodatak iz stavka 1. ovoga članka isplaćivati će se mjesećno u jednakim mjesećnim iznosima, najkasnije
do 20. dana u mjesecu.
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Članak 42.
Zaposleniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na neto otpremninu u iznosu od tri proračunske osnovice.
Odluku o isplati i visini pomoći iz ovog članka donosi općinski načelnik u skladu s proračunskim
sredstvima planiranima za takvu namjenu.
Članak 43.
Obitelj zaposlenika/zaposlenik ima pravo na pomoć u slučaju:
- smrti zaposlenika koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja rada /3 proračunske osnovice i
troškove pogreba
- smrti zaposlenika /2 proračunske osnovice i troškovi pogreba,
- smrti člana uže obitelji /1 proračunsku osnovicu.
Troškovima pogreba iz stavka 1. ovoga članka razumijevaju se stvarni troškovi pogreba, ali najviše do
visine jedne proračunske osnovice.
Odluku o isplati i visini pomoći iz ovog članka donosi općinski načelnik u skladu s proračunskim
sredstvima planiranima za takvu namjenu.
Članak 44.
Djeci, odnosno zakonskim skrbnicima djece poginuloga ili umrlog zaposlenika mjesečno isplatit će se
pomoć u iznosu od 70 % prosječno mjesečne neto plaće do navršene 18. godine djetetova života.
Odluku o isplati i visini pomoći iz ovog članka donosi općinski načelnik u skladu s proračunskim
sredstvima planiranima za takvu namjenu.
Članak 45.
Zaposlenik ima pravo na pomoć, jednom godišnje, po svakoj osnovi u slučaju:
1. nastanka teške invalidnosti na radu zaposlenika - dvije proračunske osnovice,
2. nastanka teške invalidnosti zaposlenika, malodobnog djeteta ili supružnika zaposlenika – jedna
proračunska osnovica,
3. smrti supružnika, djeteta i roditelja – jedna proračunska osnovica
4. bolovanja dužeg od 90 dana – jedna proračunska osnovica
5. za rođenje djeteta – 50% proračunske osnovice,
Odluku o isplati i visini pomoći iz ovog članka donosi općinski načelnik u skladu s proračunskim
sredstvima planiranima za takvu namjenu.
Načelnik može i u drugim osobito opravdanim slučajevima donijeti odluku o isplati odgovarajuće potpore
zaposleniku, u skladu s proračunskim sredstvima planiranima za takvu namjenu.
Članak 46.
Zaposlenik, dijete ili supružnik ostvaruje pravo na pomoć za operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova
i ortopedskih pomagala rješavanje kojih nije pokriveno osnovnim, dopunskim i privatnim zdravstvenim
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osiguranjem, uz mišljenje nadležnog liječnika u visini stvarnih troškova, a do visine 1 proračunske
osnovice
Pravo iz stavka 1. ovoga članka može biti ostvareno jednom tijekom kalendarske godine.
Odluku o isplati i visini pomoći iz ovog članka donosi općinski načelnik u skladu s proračunskim
sredstvima planiranima za takvu namjenu.
Članak 47.
Zaposleniku upućenom na službeno putovanje u zemlji pripada mu dnevnica u iznosu od 200,00 kn,
naknada prijevoznih troškova i naknada troškova noćenja, a do visine iznosa na koji se prema poreznim
propisima ne plaća porez.
Zaposleniku upućenom na službeno putovanje u inozemstvo pripada dnevnica u visini propisanoj Odlukom
o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava
Državnog proračuna, naknada prijevoznih troškova i naknada troškova noćenja na način i pod uvjetima
utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna, a
do visine iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez.
Ukoliko je zaposleniku osigurana odgovarajuća dnevna prehrana, isplatit će mu se 50% iznosa dnevnice, a
ukoliko mu je osiguran smještaj nema pravo na naknadu troškova noćenja.
Zaposlenik upućen od strane poslodavca na školovanje, edukaciju, seminar i sl. ima pravo na punu
dnevnicu i ostala prava iz ovog članka za cijelo vrijeme trajanja izobrazbe.
Zaposleniku se mora izdati nalog za službeno putovanje najmanje 24 sata prije putovanja u kojem mora biti
naznačeno odobreno prijevozno sredstvo.
Zaposlenik ima pravo na pola dnevnice ukoliko službeno putovanje traje između 8 i 12 sati, a ukoliko
službeno putovanje traje između 12 i 24 sata ima pravo na punu dnevnicu.
Ukoliko zaposlenik koristi svoje vlastito prijevozno sredstvo, čije korištenje mu je odobreno, u službene
svrhe ima pravo na naknadu troškova po prijeđenom kilometru u iznosu od 2kn/km.
Ukoliko zaposlenik koristi svoje vlastito prijevozno sredstvo, čije korištenje nije odobreno, u službene
svrhe ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene karte putnim nalogom odobrenog
prijevoznog sredstva.
Članak 48.
Za vrijeme rada izvan sjedišta poslodavca i mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta zaposlenika pri
čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara zaposlenik ima pravo na terenski
dodatak, u visini jednakoj visini dnevnice.
Zaposlenik nema pravo na terenski dodatak ukoliko na relaciji prebivalište – radno mjesto postoji
mogućnost redovnog svakodnevnog prijevoza na posao i s posla prometnim sredstvima poslodavca ili
sredstvima javnog prometa.
Visina terenskog dodatka iznosi najviše 150,00kn, a ovisi o tome jesu li zaposleniku osigurani smještaj,
prehrana i drugi uvjeti boravka na terenu.
Zaposleniku kojem je za vrijeme rada na terenu osiguran samo smještaj, iznos terenskog dodatka umanjuje
se za 30% .
Zaposleniku kojem je za vrijeme rada na terenu osigurana samo prehrana, iznos terenskog dodatka
umanjuje se za 20%.
Zaposlenik kojem je za vrijeme rada na terenu osiguran kompletan smještaj i prehrana nema pravo na
terenski dodatak.
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Pravo na ostvarivanje dnevnice i terenskog dodatka međusobno se isključuju.
Članak 49.
Zaposleniku pripada naknada za odvojeni život od obitelji za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta
poslodavca, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta toga zaposlenika.
Pravo iz stavka 1. ovoga članka nema zaposlenik koji živi odvojeno od obitelji jer je:
- raspoređen u mjesto rada različito od prebivališta njegove obitelji na temelju osobnog zahtjeva,
- primljen u službu, odnosno u radni odnos, u mjesto rada različito od prebivališta njegove obitelji,
- raspoređen u mjesto rada različito od prebivališta njegove obitelji na temelju obveze preuzete ugovorom o
nekom od oblika stručnog usavršavanja,
- promijenio prebivalište nakon zapošljavanja,
- obitelj odselila u drugo mjesto.
Zaposlenik ima pravo na naknadu za odvojeni život u visini iznosa na koji se prema poreznim propisima ne
plaća porez.
Ako je zaposleniku osiguran smještaj ili prehrana ili i jedno i drugo, naknada iz stavka 1. ovoga članka
umanjit će se u odgovarajućem iznosu.
Naknada za odvojeni život od obitelji i terenski dodatak međusobno se isključuju.
Naknada za odvojeni život od obitelji i naknada troškova prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta rada
međusobno se isključuju.
Članak 50.
Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla javnim prijevozom u visini stvarnih
izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte, sukladno predočenjem kupljenih putnih
karata.
Zaposlenik koji za dolazak na posao i povratak s posla ne koristi mjesni javni prijevoz, a taj prijevoz
omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, naknada troškova prijevoza isplaćuje se na način
da se mjesečna naknada sukladno odredbama ovoga čl. umanjuje za 25%.
Zaposlenik koji ima manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada, odnosno manje od 2 km od
stanice međumjesnog prijevoza do adrese rada ili do adrese stanovanja, nema pravo na naknadu troškova
mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja, odnosno u mjestu rada. Udaljenost između adrese stanovanja i
adrese rada utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba,
Zaposlenik koji ne radi niti jedan radni dan u mjesecu nema pravo na naknadu troškova prijevoza za taj
mjesec.
Naknada troškova prijevoza zaposlenicima isplaćuje se unatrag jednom mjesečno za prethodni mjesec.
Članak 51.
Poslodavac je dužan osigurati zaposlenike od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe
odnosno rada kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata i to za slučaj:
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100.000,00 kn,
50.000,00 kn,

- trajni invaliditet uslijed nezgode do 200.000,00 kn
Članak 52.
Zaposleniku se isplaćuje jubilarna nagrada za neprekidni radni staž i to za navršenih i u sljedećim iznosima:
a) 5 godina – 1.800,00 kuna,
b) 10 godina - 2.250,00 kuna,
c) 15 godina - 2.700,00 kuna,
d) 20 godina - 3.150,00 kuna,
e) 25 godina - 3.600,00 kuna,
f) 30 godina – 4.500,00 kuna,
g) 35 godina – 5.400,00 kuna,
h) 40 godina – 7.200,00 kuna,
i) 45 godina – 9.000,00 kuna.
Zaposleniku će se isplatiti jubilarna nagrada iz stavka 1. ovoga članka tijekom godine u kojoj je stekao
pravo na isplatu, a najranije na dan stjecanja prava na isplatu.
Članak 53.
Poslodavac će zaposleniku za svako dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navršava 15 i manje godina
starosti u prigodi Dana svetog Nikole isplatiti iznos od 600,00 kn, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
Odluku o isplati donosi načelnik.
Ako su oba roditelja zaposlenici u Jedinstvenom upravnom odjelu, sredstva iz stavka 1. ovoga članka
isplaćuju se roditelju preko kojega je dijete zdravstveno osigurano.
Pravo na isplatu iznosa iz stavka 1. ovoga članka ima zaposlenik koji je u službi, odnosno u radnom odnosu
na dan isplate spomenutog iznosa.
Članak 54.
Zaposlenici imaju pravo koristiti službeni mobilni telefon.
Zaposlenicima, čije radno mjesto zahtjeva suradnju s većim brojem osoba, troškovi korištenja mobilnog
telefona, prije obračunatog PDV-a, a koji prelaze iznos ugovorene pretplate s mobilnim operaterom, bit će
priznati na teret sredstava Proračuna Općine Šolta prema sljedećim kategorijama:
1.

Načelnik

neograničeno

2.

Zamjenik načelnika

neograničeno

3.

Pročelnik JUO

do 300,00 kn

4.

Komunalni redar

do 300,00 kn

5.

Ostali službenici

do 200,00 kn
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Zaposlenici imaju pravo jedanput u dvije godine nabaviti novi mobilni uređaj iz ponude pružatelja usluge.
Odluku o visini cijene mobilnog uređaja koji će biti priznati na teret sredstava Proračuna Općine Šolta
donosi općinski načelnik u skladu s proračunskim sredstvima planiranima za takvu namjenu.
Nabavu mobilnih uređaja vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta. Ukoliko je iznos računa za pojedini
mobilni uređaj veći od propisanog iznosa iz stavka 3. ovog članka, zaposlenik je dužan osobno uplatiti
razliku u korist Proračuna Općine Šolta.
Korisnik službenog mobilnog telefona odgovoran je za čuvanje i pravilnu upotrebu. Korištenje mobilnog
telefona od neovlaštenih osoba nije dopušteno, te se svaki nestanak (krađa ili gubitak) prijavljuje
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šolta.
Pravo korištenja mobilnog telefona prestaje:
1.

Prestankom radnog odnosa

2.
Nepravovremenim podmirivanjem troškova koji su veći od iznosa utvrđenih u stavcima 2. i 3. ovog
članka
U smislu ovog Pravilnika:
- proračunska osnovica je osnovica za izračun naknada i drugih primanja koja se određuje Zakonom o
izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu.
- prosječno mjesečna neto plaća je prosječna mjesečna neto plaća isplaćena po radniku u gospodarstvu
Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca
- članovi uže obitelji su: supružnik, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici, braća i sestre,
pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i
maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati, te osoba koja s radnikom živi u
izvanbračnoj zajednici
- radni staž ostvaren u državnom tijelu ili javnoj službi uračunava se u radni staž ostvaren u jedinici lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
VI. ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIKA
Članak 55.
Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti zaposlenika obavezno se, u pisanom obliku i s
obrazloženjem, dostavljaju zaposleniku, s poukom o pravnom lijeku, u skladu s propisima o službeničkim
odnosima.
Članak 56.
Odlučujući o izjavljenoj žalbi zaposlenika protiv rješenja iz članka 57. ovog Pravilnika, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela ili druga ovlaštena osoba dužni su prethodno razmotriti mišljenje sindikalnog
povjerenika ili druge ovlaštene osobe sindikata, ako to zaposlenik u podnijetoj žalbi zahtijeva.
Ako Sindikat ne dostavi mišljenje iz stavka 1. ovoga članka u roku od pet dana, postupak povodom žalbe
može biti nastavljen bez razmatranja mišljenja sindikata.
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Članak 57.
Ako poslodavac zbog tehničkih ili organizacijskih razloga namjerava u razdoblju od šest mjeseci utvrditi
prestanak službe, odnosno radnog odnosa za najmanje petero zaposlenika, dužan je izraditi program
zbrinjavanja viška zaposlenika.
Na izradu i donošenje programa zbrinjavanja viška zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se
primjenjuje odredba Zakona o radu.
Prilikom izrade programa zbrinjavanja viška zaposlenika poslodavac je dužan prethodno zatražiti mišljenje
sindikata.
Članak 58.
Rok raspolaganja, odnosno otkazni rok, traje najmanje:
- dva tjedna ako je zaposlenik u radnom odnosu u Jedinstvenom upravnom odjelu proveo neprekidno
manje od godinu dana,
- mjesec dana ako je zaposlenik u radnom odnosu u Jedinstvenom upravnom odjelu proveo neprekidno
godinu dana,
- mjesec dana i dva tjedna ako je zaposlenik u radnom odnosu u Jedinstvenom upravnom odjelu proveo
neprekidno dvije godine
- dva mjeseca ako je zaposlenik u radnom odnosu u Jedinstvenom upravnom odjelu proveo neprekidno
pet godina,
- dva mjeseca i dva tjedna ako je zaposlenik u radnom odnosu u Jedinstvenom upravnom odjelu proveo
neprekidno deset godina,
- tri mjeseca ako je zaposlenik u radnom odnosu u Jedinstvenom upravnom odjelu proveo neprekidno
dvadeset i više godina.
Članak 59.
Zaposlenik po osnovi solidarnosti ima pravo zadržati dosadašnji umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće ako u trenutku rasporeda na drugo radno mjesto ili rasporeda nakon donošenja novog
pravilnika o unutarnjem redu ispunjava sljedeće uvjete:
- zaposlenik s navršenih 58 godina života (muškarac), ili
- s navršene 53 godine života (žena).
Umnožak iz stavka 1. ovoga članka uvećava se po osnovi radnog staža, u skladu sa zakonom, te po drugim
osnovama pojedinačnog uvećanja plaće utvrđenima ovim Pravilnikom ili kolektivnim ugovorom.
Članak 60.
Zaposleniku kome nedostaje najviše pet godina života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ne može
prestati služba, odnosno radni odnos bez osobnog pristanka, osim u slučaju prestanka rada po sili zakona.
Zaposlenik iz stavka 1. mora biti raspoređen na radno mjesto sukladno svojoj stručnoj spremi i sposobnosti
i pripada mu pravo na razliku plaće u visini plaće radnog mjesta na koje je raspoređen i plaće koju je
ostvario u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je raspoređen na novo radno mjesto, ako je to za
njega povoljnije.
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Članak 61.
Ako ovlašteno tijelo ocijeni da kod zaposlenika postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost
od nastanka invalidnosti, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je, uzimajući u obzir nalaz i
mišljenje ovlaštene osobe odnosno tijela, u pisanom obliku ponuditi zaposleniku drugo radno mjesto
predviđeno aktima o unutarnjem redu, čije poslove je on sposoban obavljati, a koji, što je više moguće,
moraju odgovarati poslovima radnog mjesta na koje je prethodno bio raspoređen.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je poslove radnog mjesta prilagoditi zaposleniku iz stavka 1.
ovoga članka, odnosno poduzeti sve što je u njegovoj moći da mu osigura povoljnije uvjete rada.
Članak 62.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je zaposleniku odnosno sindikalnom povjereniku osigurati
informacije koje su bitne za socijalni položaj zaposlenika, u skladu sa zakonom.
Članak 63.
Obveze koje prema ovom Pravilniku u odnosu na zaposlenika ima pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
na službenika raspoređenog na izdvojeno radno mjesto neposredno do načelnika ima načelnik.
VII. DJELOVANJE I UVJETI RADA SINDIKATA
Članak 64.
Poslodavac se obvezuje da će osigurati provedbu svih prava s područja sindikalnog organiziranja utvrđenih
u Ustavu Republike Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima, drugim propisima
i kolektivnim ugovorom.
Članak 65.
Poslodavac se obvezuje da svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način neće onemogućiti sindikalni
rad, sindikalno organiziranje i pravo zaposlenika da postane članom Sindikata.
Povredom prava na sindikalno organiziranje smatrat će se pritisak poslodavca ili njegovog predstavnika na
zaposlenike, članove sindikata da istupe iz sindikalne organizacije.
Članak 66.
Sindikat se obvezuje da će svoje djelovanje provoditi sukladno Ustavu, konvencijama Međunarodne
organizacije rada, zakonima, ovom Pravilniku, drugim propisima i kolektivnom ugovoru.
Članak 67.
Sindikat je dužan obavijestiti poslodavca o izboru ili imenovanju sindikalnih povjerenika i drugih
sindikalnih predstavnika.
Članak 68.
Aktivnost sindikalnog povjerenika ili predstavnika u upravnom tijelu ne smije biti sprečavana ili ometana
ako djeluje u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima, ovim Pravilnikom, drugim
propisima i kolektivnim ugovorom.
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Članak 69.
Sindikalni povjerenik ima pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti i to tri sata po članu
sindikata godišnje.
Poslodavac je dužan sindikalnom povjereniku, pored prava iz stavka 1. ovoga članka, omogućiti i izostanak
s rada, uz naknadu plaće, zbog pohađanja sindikalnih sastanaka, tečajeva, osposobljavanja, seminara,
kongresa i konferencija u zemlji i u inozemstvu. Sindikalni povjerenik prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka
može koristiti u mjeri u kojoj bitno ne remeti rokove i radne procese u kojima sudjeluje.
Svaka ozljeda sindikalnog povjerenika prilikom obavljanja sindikalnih dužnosti smatra se ozljedom na
radu.
Članak 70.
Zbog obavljanja sindikalne aktivnosti sindikalni povjerenik ne može biti pozvan na odgovornost, niti
doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlenike.
Članak 71.
Za vrijeme obnašanja dužnosti sindikalnog povjerenika i šest mjeseci po isteku te dužnosti, sindikalnom
povjereniku bez suglasnosti sindikata, ne može prestati rad, osim po sili zakona, niti se bez suglasnosti
sindikata premjestiti na drugo radno mjesto u okviru Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno premjestiti na
rad izvan mjesta njegova stanovanja i pokrenuti protiv njega postupak zbog povrede službene dužnosti.
Suglasnost sindikata iz stavka 1. ovoga članka može nadomjestiti sudska odluka, u skladu sa zakonom.
Članak 72.
Prije donošenja odluke važne za položaj zaposlenika, poslodavac se mora savjetovati sa sindikalnim
povjerenikom ili drugim ovlaštenim predstavnikom sindikata o planiranoj odluci i mora mu, pravodobno,
dostaviti sve odgovarajuće podatke važne za donošenje odluke i razmatranje njezina utjecaja na položaj
zaposlenika.Važnim odlukama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito odluke:
- o promjenama u unutarnjem ustrojstvu općinske uprave;
- o donošenju pravilnika o unutarnjem redu JUO;
- o promjenama u platnom sustavu;
- o planu i mjerama zapošljavanja, odnosno smanjivanja broja zaposlenih;
- o mjerama u svezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu;
- o mjerama u svezi zaštite zaposlenika;
- o uvođenju nove tehnologije te promjene u organizaciji i načinu rada;
- o rasporedu radnog vremena;
- o noćnom radu;
- o naknadama za izume i tehničko unapređivanje.
Sindikalni povjerenik ili drugi ovlašteni predstavnik sindikata može, najkasnije u roku od osam dana od
dostave odluka iz stavka 2. ovoga članka, poslodavcu dati primjedbe, u protivnom se smatra da sindikat
nema primjedbi na planiranu odluku.
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Poslodavac je dužan razmotriti primjedbe sindikalnog povjerenika prije donošenja odluke iz stavka 1.
ovoga članka te sindikalnom povjereniku dostaviti odgovor na primjedbe.
Članak 73.
Poslodavac je dužan razmotriti prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve sindikata u svezi s ostvarivanjem
prava, obveza i odgovornosti iz rada i na osnovi rada i o zauzetim su stajalištima dužni, u roku od osam
dana od primitka prijedloga, inicijative, mišljenja i zahtjeva, izvijestiti sindikat.
Predstavnik poslodavca je dužan primiti na razgovor sindikalnog povjerenika na njegov zahtjev i s njim
razmotriti pitanja sindikalne aktivnosti i materijalnu problematiku zaposlenika, u najkraćem mogućem
roku, a najkasnije u roku od tri dana od predaje pisanog zahtjeva za prijam.
Članak 74.
Poslodavac je dužan, bez naknade, za rad Sindikata osigurati najmanje sljedeće uvjete:
- prostoriju za rad, u pravilu, odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih
sastanaka;
- pravo na korištenje telefona, telefaksa, Interneta i drugih raspoloživih tehničkih pomagala;
- slobodu sindikalnog izvješćivanja i podjelu tiska;
- obračun i ubiranje sindikalne članarine, a prema potrebi, i drugih davanja preko isplatnih lista u
računovodstvu, odnosno prigodom obračuna plaća doznačiti članarinu na račun Sindikata, a na temelju
pisane izjave članova sindikata (pristupnica i sl.).
Članak 75.
U provođenju mjera zaštite na radu sindikalni povjerenik ima pravo i obvezu osobito:
- sudjelovati u planiranju mjera za unapređivanje uvjeta rada,
- biti informiran o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdravlje zaposlenika,
- primati primjedbe zaposlenika na primjenu propisa i provođenje mjera zaštite na radu,
- biti prisutan inspekcijskim pregledima i informirati inspektora o svim zapažanjima zaposlenika,
- pozvati inspektora zaštite na radu kada ocijeni da su ugroženi život i zdravlje zaposlenika, a JUO to
propušta ili odbija učiniti,
- staviti prigovor na inspekcijski nalaz i mišljenje,
- svojom aktivnošću poticati ostale zaposlenike za rad na siguran način.
VIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 76.
Na sva druga prava i obveze koja proizlaze iz radnog odnosa, a koja nisu uređena ovim Pravilnikom,
primjenjuje se Zakon o radu.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o radu (Službeni glasnik Općine
Šolta br. 16/14, 10/15, 06/18 i 13/19).
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Članak 77.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šolta“.
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