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68. Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 93/14. i 127/17.) i
članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13. i 1/18.), a u
vezi s člankom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač
d o n o s i 

IZMJENE PRAVILNIKA O RADU

Članak 1.
 

U Pravilniku o radu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 2/15.) u članku 52. u
stavku 1. riječi "od 2.500,00 kuna" zamjenjuju se riječima "neoporezivog dijela utvrđenog važećim
propisima o porezu na dohodak na dan isplate".

Članak 2.

Članak 53. mijenja se i glasi:

"Zaposlenik ima pravo na dodatak za uspješnost na radu u visini neoporezivog dijela
utvrđenog važećim propisima o porezu na dohodak na dan isplate.

Dodatak  za  uspješnost  na  radu  isplaćuje  se  u  skladu  sa  zakonom  i  na  zakonu
utemeljenim propisima, te sukladno Pravilniku o  kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata  i
načinu isplate dodataka za uspješnost na radu službenika i  namještenika u upravnim odjelima i
službama Općine Podgorač."

Članak 3.

U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Prigodna nagrada iz stavka 1. ovoga članka isplatiti će se zaposlenicima u tri dijela
(regres za korištenje godišnjeg odmora te prigodom blagdana Uskrsa i Božića)."

Članak  4.

Ove Izmjene  Pravilnika  o  radu  stupaju  na  snagu osmog dana od dana  objave  u
''Službenom glasniku Općine Podgorač''.

Klasa : 023-03/18-01/02
Urbroj : 2149/04-01/18-01
Podgorač, 03. prosinca 2018.

                                                                                               OPĆINSKI  NAČELNIK:
                                                                                                         Goran Đanić, v. r.
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69. Na  temelju  članka  13.  stavak  2.  Zakona  o  plaćama  u  lokalnoj  i  područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10.) i  članka 50. Statuta Općine Podgorač
(''Službeni  glasnik  Općine  Podgorač'',  broj  1/13.  i  1/18.),  Općinski  načelnik  Općine  Podgorač
d o n o s i

I Z M J E N E

Pravilnika o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate
dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika u upravnim odjelima

i službama Općine Podgorač

Članak 1.

U  Pravilniku o  kriterijima  utvrđivanja  natprosječnih  rezultata  i  načinu  isplate
dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Općine
Podgorač (''Službeni glasnik Općine Podgorač'', broj 7/10.) članak 4. mijenja se i glasi:

''Dodatak za uspješnost na radu isplaćuje se u neto iznosu u okviru mase sredstava za
dodatke za uspješnost na radu.''

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

''Službeniku ili namješteniku za kojeg je utvrđeno ispunjavanje nekog od kriterija iz
članka  3.  ovog  Pravilnika  može  se  isplatiti  dodatak  za  uspješnost  na  radu  u  iznosu  do  visine
neoporezivog dijela utvrđenog važećim propisima o porezu na dohodak na dan isplate.''

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

''Dodatak se isplaćuje u mjesecu u kojem je  nastupila  izvršnost  rješenja o isplati
dodatka.''

Članak 4.

Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja i  biti  će objavljene u
"Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 120-01/18-01/03
Urbroj : 2149/04-01/18-01
Podgorač, 03. prosinca 2018.

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                                    Goran Đanić, v. r.
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Izdaje:  Općina  Podgorač  – Glavni  i  odgovorni  urednik:  Jurica  Požega,  dipl.  iur.  –  Redakcija  i
uprava: Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu, Trg P. Pejačevića 2, Tel/Fax: 031/698-
014, www.podgorac.hr, e-mail: opcinapodgorac@podgorac.hr Cijena pojedinog broja je 10,00 kn, a
godišnja  pretplata  100,00  kn.  Pretplata  se  vrši  uplatom  na  žiro  –  račun  broj:
HR9225000091834000005 (Proračun Općine Podgorač) s pozivom na broj 67 7706 – OIB pravne
osobe ili 68 7706 – OIB fizičke osobe sa naznakom "za Službeni glasnik Općine Podgorač".
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