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1.
Na temelju članka 9. Stavka 2. a u svezi sa člankom 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 28/10 i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 56/22)) i članka 46. Statuta Općine Kijevo ('' Službeno glasilo Općine Kijevo,
br. 15/18 ,18/18 i 26/20, 32/21) načelnik Općine Kijevo, dana 23.5.2022. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o III. Izmjenama i dopunama Odluke o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kijevo
Članak 1.

U Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Kijevo, KLASA: 120-01/17-01/1, URBROJ: 2182/15-01/17-185 od 2017. godine, KLASA: 12001/19-01/1, URBROJ: 2182/15-01/19-485 od 2019. godine i KLASA: 120-01/20-01/01, URBROJ:
2182/15-01/20-278 OD 23. prosinca 2020. godine, članak 2. mijenja se i glasi:
Osnovica iz članka 1. Utvrđuje se kako slijedi:
- Od 1. svibnja 2022.godine u iznosu od 6286,29 kn bruto i primjenjuje se s plaćom za mjesec svibanj 2022., a koja se isplaćuje u mjesecu lipnju 2022.godine i nadalje.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasilu Općine Kijevo“, a stupa na snagu prvog dana nakon
donošenja.
KLASA: 120-01/22-01/1
URBROJ: 2182-15-02-22-84
Kijevo, 23.svibnja 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Ercegovac
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2.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Kijevo (''Službeno glasilo Općine Kijevo“, br. 15/18 , 18/18 i
26/20 i 31/21), u vezi s člankom 36. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne Novine“ br. 18/22 i 46/22)
Načelnik Općine Kijevo, dana 10. kolovoza 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU
provođenju radova za opće dobro bez naknade na području Općine Kijevo
Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se provođenje radova za opće dobro bez naknade na području Općine Kijevo.
U radovima za opće dobro bez naknade mogu sudjelovati radno sposobni i djelomično radno sposobni samac korisnik zajamčene minimalne naknade ili član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, utvrđeni rješenjem Centra za socijalnu skrb Knin.
Korisnici zajamčene minimalne naknade koji će sudjelovati u radovima za opće dobro moraju imati
prijavljeno prebivalište ili boravište na području Općine Kijevo.
Podatke o radno sposobnim i djelomično radno sposobnim samcima korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili radno sposobnim i djelomično radno sposobnim članovima kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, Općini Kijevo dostavlja Centar za socijalnu skrb Knin
sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.
Odredbe ovog članka ne odnose se na osobe navedene u članku 26. Zakona o socijalnoj skrbi
( „Narodne Novine“ br. 18/22 i 46/22).
Članak 2.

Sukladno članku 36. stavku 5. Zakona o socijalnoj skrbi, korisnici zajamčene minimalne naknade u
radovima za opće dobro mogu sudjelovati od 60 do 90 sati mjesečno.
Članak 3
Općina Kijevo uputit će poziv rano sposobnim ili djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Knin kad se ukaže
potreba za angažiranjem osoba iz članka 1. ove Odluke.
S izabranim korisnicima koji se odazovu pozivu, sklopit će se ugovori o radu za opće dobro bez naknade.
Radi ublažavanja rizika od nezgode prilikom rada za opće dobro, s osiguravajućim društvom se može zaključiti polica osiguranja za korisnike koji sudjeluju u radovima za opće dobro.

Članak 4.
Općina Kijevo dužna je Centru za socijalnu skrb Knin jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su pozvani, a nisu se odazvali niti sudjelovali u radovima
za opće dobro, sukladno članku 38. stavka 3. Zakona.
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Članak 5.
Ukoliko se radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Knin, bez opravdanog razloga, ne odazovu pozivu Općine Kijevo za
sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, sukladno članku 37. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno zajamčena minimalna
naknada se umanjuje za pripadajući udio člana kućanstva koji se nije odazvao pozivu, o čemu će
Općina Kijevo obavijestiti Centar za socijalnu skrb Knin.
Neodazivanje korisnika u slučaju bolesti, više sile i drugih nepredviđenih okolnosti, smatra se opravdanim razlogom za neodazivanje korisnika z sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.
Članak 6.
Stručne i administrativne poslove u vezi provedbe ove Odluke obavlja nadležni Jedinstveni upravni
odjel Općine Kijevo.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasilu Općine Kijevo“.
KLASA: 550-01/22-01/01
URBROJ: 2182-15-02-22-152
Kijevo, 10. kolovoza 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Ercegovac

Izdavač: OPĆINA KIJEVO, Bajani 12., 22310 Kijevo

Uredništvo: Stipe Maloča, Martin Ercegovac
tel: 022/681-004, fax: 022/681-611
E-pošta: opcina-kijevo@si.t-com.hr
www.kijevo.hr
Tisak: Općina Kijevo
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