Na temelju članka 35.pročišćenog teksta Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica
KLASA: 012-03/17-01/01, URBROJ: 2182/04-7-2-03-17-1, Upravno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe Grada Vodica na 17. Sjednici održanoj dana 27. veljače 2018.g, donosi
Izmjenu
Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica
Članak 1.
U Pravilniku o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe Grada
Vodica (Broj: 63/16) članak 11. mijenja se i sada glasi:
Članak 11:
Ako zaposlenik po nalogu obavlja poslove više složenosti od poslova na koje je
raspoređen, u trajanju do 30 dana, plaća mu se isplaćuje sukladno plaći radnog mjesta poslove
kojeg je obavljao po nalogu.
Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, zapovjednik donosi rješenje o plaći.
Zaposlenik ne smije obavljati poslove iz stavka 1. i 2. ovoga članka bez izdanog pisanog
naloga s tim da mu se plaća više složenosti isplaćuje samo za one radne sate koje je stvarno na
njima proveo bez obzira na trajanje naloga.

Članak 2.
Članak 13. mijenja se i sada glasi:
Članak 13.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora zaposleniku se isplaćuje naknada plaće u visini
kao da je radio u redovnom radnom vremenu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne
plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju
naknadu za rad).

Članak 3.
U članku 16. stavak 1. mijenja se i sada glasi:
Ako je zaposlenik odsutan s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u
visini 85% od njegove plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je
započeo bolovanje.

Članak 4.
Članak 25. mijenja se i sada glasi:
Članak 25.
Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla
(u daljnjem tekstu: naknada troškova prijevoza), pod uvjetom da je udaljenost od njegovog
prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje dva kilometra.
Uvjet iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na zaposlenike koji imaju tjelesno
oštećenje od 100%, odnosno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60%, a koje
je utvrđeno rješenjem nadležnog tijela.
Zaposlenicima s navršenih 61 godinu, ako im je udaljenosti od njihovog prebivališta
odnosno boravišta do mjesta rada manja od dva kilometra, poslodavac će naknaditi troškove
prijevoza za kupljenu godišnju kartu ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne
karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne
postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte, samo gdje takav prijevoz postoji.
Prebivalište odnosno boravište zaposlenika u smislu ovoga članka je prebivalište,
odnosno boravište zaposlenika, sukladno Zakonu o prebivalištu.
Ako je od prebivališta odnosno boravišta zaposlenika do mjesta rada organiziran javni
prijevoz, zaposlenik ima pravo na naknadu troška godišnje karte ako postoji mogućnost
kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte,
odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte.
Pod organiziranim javnim prijevozom u smislu ovoga članka smatra se mjesni i
međumjesni prijevoz koji se međusobno ne isključuju, a koji zaposleniku omogućuju redoviti
dolazak na posao i povratak s posla.
Redoviti dolazak na posao i povratak s posla osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg
je vozni red organiziran na način da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto rada do početka
radnog vremena zaposlenika te vrijeme čekanja od završetka radnog vremena do polaska
redovite linije prema prebivalištu odnosno boravištu zaposlenika ne prelazi 45 minuta, a u
slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne
smije biti duže od 30 minuta.
U slučaju postojanja organiziranog javnog prijevoza kojeg zaposlenik ne koristi, ostvarit
će pravo na naknadu troškova prijevoza, koja će se za svaki pojedini mjesec isplaćivati u
visini 1/12 cijene godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno u
visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, ili pojedinačne karte
ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte.
Ako je od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada organiziran javni prijevoz iz
stavka 8. i 9. ovoga članka od više prijevoznika, a koji prometuju na toj relaciji, naknada
troškova prijevoza će se isplaćivati u onoj visini koja je povoljnija za poslodavca.
Ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog
prijevoza, naknada troškova prijevoza isplatit će se u visini od 1,00 kn po prijeđenom
kilometru, uvećano za troškove mostarine i tunelarine (uz predočenje ispisa elektroničke
naplate cestarine – ENC na ime zaposlenika i za odgovarajući dolazak na posao i povratak s
posla), kao i u slučaju naknade troškova prijevoza zaposlenika u dane kada organizirani javni
prijevoz ne prometuje.
Ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog
prijevoza na dijelu udaljenosti, naknada troškova prijevoza isplatit će se:

– za dio udaljenosti na kojoj prijevoz nije organiziran, kao i u slučaju kada organizirani
javni prijevoz ne prometuje određenog dana, u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru,
– za dio udaljenosti na kojoj je prijevoz organiziran, a kojeg zaposlenik koristi, u visini
cijene karte organiziranog prijevoza, a ako ga ne koristi, u visini cijene karte organiziranog
prijevoza ili u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru, ovisno o tome što je za poslodavca
povoljnije.
Udaljenost se u smislu ovoga članka utvrđuje prema planeru Hrvatskoga autokluba na
temelju kartografske podloge Google Maps i to kao najkraća automobilska ruta sa
suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom), a u slučaju računanja udaljenosti iz stavka 1.
ovoga članka, kao pješačka ruta.
O načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza, zaposlenik se treba pisano
izjasniti na početku kalendarske godine, odnosno tijekom kalendarske godine, ako dođe do
promjene načina korištenja toga prava, ili ako dođe do promjene prebivališta odnosno
boravišta zaposlenika.
Zaposleniku se naknada troškova prijevoza isplaćuje najkasnije do 15-og u mjesecu za
prethodni mjesec, s time da se neće isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog i
roditeljskog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik više od
dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao.
Ako zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu troška mjesečne karte, zbog korištenja
godišnjeg odmora mu se naknada troškova prijevoza neće isplatiti za jedan mjesec i to onaj u
kojem koristi pretežiti dio godišnjeg odmora.
Ako zaposlenik koristi godišnju kartu, poslodavac ima pravo tražiti njezin povrat u
slučaju predvidljive duže odsutnosti, kao što su korištenje prava prema posebnom propisu,
dugotrajno bolovanje i plaćeni dopust (u trajanju od preko 30 dana) te u slučaju neplaćenog
dopusta.

Članak 5.
Ove Izmjene Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Javne vatrogasne
postrojbe Grada Vodica stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči JVP
Vodice.
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URBROJ: 2182/04-7-2-03-18-1
Vodice, 27. veljače 2018.g.
UPRAVNO VIJEĆE
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Zoran Josipović

