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Na temelju članka 27. i članka 11. stavka 1. točke c) alineje 2. Statuta Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 12/2014), (u nastavku teksta: Centar), ravnateljica Centra dana 18. 2. 2015. d o n o s i


									
P  R  A  V  I  L  N  I  K
O UNUTARNJEM USTROJSTVU, 
PLAĆAMA I NAČINU RADA
CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI 
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA 



I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, plaćama i načinu rada Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se organizacijsko ustrojstvo, radna mjesta, broj izvršitelja i uvjeti, poslovi i radni zadaci djelatnika te plaće i druga prava iz radnog odnosa.


Članak 2.

	Radnik može biti zaposlen samo na radnom mjestu utvrđenom ovim Pravilnikom, ako ispunjava uvjete za rad na tom radnom mjestu.


Članak 3.

Pri zapošljavanju valja voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti oba spola radi ostvarivanja ravnopravnosti spolova.


Članak 4.

Radnik može biti raspoređen na drugo radno mjesto pod uvjetima utvrđenim Zakonom. Poslodavac je dužan radniku dati posao, te za obavljeni posao isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama poslodavca, danim u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao.

Članak 5.

Poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada, te ostvariti uvjete za siguran rad, poštujući pritom prava i dostojanstvo radnika.

Članak 6.

Centar će štititi dostojanstvo radnika te osigurati jednake uvjete za obavljanje poslova i radnih zadataka, uz poštovanje stručne osposobljenosti, mogućnosti doškolovanja, odnosno stručnog osposobljavanja i usavršavanja te napredovanja u poslu, nagrađivanja, odnosno stjecanja plaća.


Članak 7.

Zabranjena je svaka izravna ili neizravna diskriminacija na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, porodičnih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu, te tjelesnih i duševnih poteškoća.


Članak 8.

U Centru je zabranjeno svako uznemiravanje, odnosno svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva osobe, a uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. 


II. ORGANIZACIJA RADA U CENTRU


Članak 9.

           Centrom upravlja ravnatelj.
	Ravnatelj je odgovoran za planiranje i ostvarivanje usvojenog programa rada, te ostvarivanja ukupne zadaće Centra, a posebno je odgovoran za uspostavljanje racionalnog i djelotvornog ustrojstva.


					Članak 10.

	Poslovi organiziranja i vođenja poslova Centra sadrže:
	planiranje i programiranje rada i razvoja, te praćenje ostvarivanja planova i programa
	ustrojavanje rada u Centru, 

upravljanje i rukovođenje, 
suradnja s organima vlasti, institucijama, korisnicima i građanima,
drugi poslovi u svezi vođenja poslovanja Centra.


Članak 11.

	Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga pomoći u kući starijim osobama, ali i drugim osobama kojima je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, i to putem slijedećih aktivnosti:
	obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)

održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.


III. RADNA MJESTA, BROJ IZVRŠITELJA, DJELOKRUG RADA I UVJETI


Članak 12.

	Radno mjesto je jedan ili više poslova koje obavlja jedan ili više zaposlenika u radnom odnosu u Centru.
	

Članak 13.

Djelatnik mora ispunjavati opće uvjete (prema Zakonu o radu) i posebne uvjete za rad na određenom radnom mjestu. Posebni uvjeti su sljedeći:
- završeno osnovnoškolsko obrazovanje
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova. 


Članak 14.

 Ne može se primiti u radni odnos osoba:
– koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta (glava XVII), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX), odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII) iz Kaznenog zakona;
– koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela (glava X), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII), kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI), kaznenih djela protiv imovine (glava XVII), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII), kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXV) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.);
– kojoj je pravomoćno izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji;
– protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
Odredba stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija.
Centar je dužan po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da osoba iz stavka 1. ovoga članka nije osuđena za kaznena djela ili za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka te da se protiv nje pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka.


					Članak 15.

U Centru se utvrđuju slijedeća radna mjesta s potrebnom stručnom spremom, bruto plaćom i brojem zaposlenika.		

R.br.
Naziv radnog mjesta
Stručna sprema
Bruto mjesečna plaća
Broj zaposlenika
1.
Ravnatelj Centra
SSS 
4.000,00
1
2.
Gerontodomaćica
osnovna škola
Minimalna plaća sukladno zakonu 

6
3.
Pomoćni radnik 
osnovna škola
Minimalna plaća sukladno zakonu 

2


Članak 16.

Obavljanje kućnih poslova u kući korisnika obuhvaća: nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština.
Obavljanje kućnih poslova u kući korisnika iz stavka 1. ovoga članka provodi gerontodomaćica.


Članak 17.

Održavanje osobne higijene u kući korisnika obuhvaća: pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Održavanje osobne higijene u kući korisnika iz stavka 1. ovoga članka provodi gerontodomaćica.


Članak 18.

Uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika obuhvaćaju: cijepanje drva, košnju trave uže okućnice, čišćenje snijega i obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja.
Uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika iz stavka 1. ovoga članka provodi pomoćni radnik.


IV. PLAĆE I DRUGA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA


Članak 19.

Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada.
Plaća i naknada plaće isplaćuje se u novcu.
Plaća i naknada plaće za prethodni se mjesec isplaćuje najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu.
Prilikom isplate plaće radniku se uručuje obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće.

Članak 20.

Ako dnevni i tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom ili ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje ravnatelj pisanom odlukom.
Ravnatelj mora obavijestiti radnike o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada.
Radnik može raditi najviše četrdeset osam sati tjedno.
Ako je prosječno tjedno radno vrijeme bilo duže od puno radnog vremena, rad duži od punog radnog vremena smatra se prekovremenim radom.


Članak 21.

Ako narav posla to zahtijeva, puno ili nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti.
Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.
Ako je radno vrijeme preraspodijeljeno, ono tijekom razdoblja u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena, uključujući i prekovremeni rad, ne smije biti duže od četrdeset osam sati tjedno.


Članak 22.

Za prekovremeni rad radniku se može odobriti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada, o čemu odlučuje ravnatelj.


Članak 23.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radniku pripada pravo na naknadu  plaće kao da je radio u redovnom radnom vremenu.
Za vrijeme korištenja plaćenog dopusta radniku pripada naknada plaće u visini kao da je radio.
Članak 24.

Ako je radnik odsutan iz službe, odnosno s rada zbog bolovanja do 42 dana pripada mu naknada plaće u visini od 85% osnovne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeo s bolovanjem.
Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada radniku kada je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.


Članak 25.

Kada je radnik upućen na službeno putovanje ostvaruje pravo na naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja u visini stvarnih izdataka, te dnevnicu.
Visina dnevnice utvrđuje se u visini neoporezivog iznosa naknada i potpora propisanog Pravilnikom o porezu na dohodak. Naknada troškova i dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo uređuje se na način kako je određeno za državne službenike i namještenike, a obračun i isplata vrši se u kunskoj protuvrijednosti na dan  isplate prema srednjem tečaju HNB.


Članak 26. 

Radniku se može isplatiti naknada troškova prijevoza na posao temeljem odluke ravnatelja, uz suglasnost Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja. 


Članak 27.

Ako je radniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, radnik ima pravo na naknadu troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe. Odobrenje za korištenje privatnog automobila u službene svrhe daje ravnatelj, a ravnatelju gradonačelnik.
Troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe nadoknadit će se u visini neoporezivog iznosa prema poreznim pravilima. 


Članak 28.

Radnik ima pravo na otpremninu u slučajevima i uvjetima utvrđenim zakonom u iznosu koji odredi ravnatelj, uz suglasnost Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja.


Članak 29.

Prilikom isplate naknade plaće i otpremnine radniku se uručuje obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos naknade plaće i otpremnine.


Članak 30.

Radnik može ostvariti i druga nespomenuta materijalna prava temeljem odluke ravnatelja, uz suglasnost Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 31.

Za slučajeve koji nisu uređeni ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona.


Članak 32.

    Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj ploči ustanove, po prethodno dobivenoj suglasnosti Osnivača.


Broj: 551-07-15-1-22					
U Grubišnom Polju, 18. veljače 2015. god.

 RAVNATELJICA 


Dijana Šeliš 




