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IX. PLAĆA I NAKNADE PLAĆE  

 

1. Osnovna plaća  

 

Ĉlanak 96. 

 

Osnovna plaća zaposlenika za puno radno vrijeme i uobičajeni rad predstavlja 

zbroj umnoška bruto osnovice i koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na 

kojem zaposlenik radi i stalnog dodatka na radni staž. 

 

 

Ĉlanak 97.  

 

Najniža bruto plaća je ona plaća koja se isplaćuje za koeficijent 1,00 (osnovica x 

koeficijent 1,00).  

 

Visinu osnovice za obračun bruto plaće, utvrđuje Upravno vijeće Muzeja 

sukladno smjernicama osnivača. 

 

Visinu plaće ravnatelja utvrđuje Upravno vijeće Muzeja sukladno smjernicama  

Osnivača. 

 

Osnovna plaća zaposlenika Muzeja  kontinuirano će se usklađivati s plaćama 

zaposlenika u tijelima lokalne samouprave u Međimurskoj županiji 

 

 

Ĉlanak 98.  

 

Plaća za obavljeni rad zaposlenika u Muzeju sastoji se od: 

- osnovne plaće,  

- dodataka na plaću,  

- stimulativnog dodatka.  

 



Plaća u smislu ovog Pravilnika je plaća u bruto iznosu.  

 

 

 

 

 

Ĉlanak 100. 

 

Sukladno ovom Pravilniku i važećim smjernicama  utvrđuju se koeficijenti za  

sljedeća radna mjesta:  

 

Naziv radnog mjesta                                              Koeficijent  

1. ravnatelj               4,95 

2. muzejski savjetnik,restaurator-savjetnik,                                  4,42  

    muzejski pedagog savjetnik, knjižničar savjetnik 

    informatičar savjetnik,                                

3. viši kustos, viši restaurator, viši muzejski pedagog                    3,59  

    viši knjižničar, viši informatičar,                                                      

4. kustos, restaurator, muzejski pedagog, knjižničar                      2,85 

    informatičar                                                                                                                                                                

5. voditelj promidžbe i marketinga                                               3,40 

6. rukovoditelj  računovodstveno-knjigovodstvenih  poslova           3,10  

7.  viši preparator, viši muzejski tehničar,                                     2,65 

     namještenik II. vrste općeg smjera                                                                                                                                                                                                      

9.  preparator, muzejski tehničar, tajnik                                        2,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10. održavatelj čistoće-ložač-domar,                                             1,58                                                             

11. dostavljač-održavatelj čistoće                                                 1,48  

12. održavatelj čistoće                                                                 1,50                                                                                                                                                      

 

 

Vrijednost pojedinog koeficijenta  povećava se za 8% onim zaposlenicima koji su 

u svojoj struci postigli znanstveno zvanje magistra, a za 15% ako su postigli 

zvanje doktora znanosti.  

 

 



 

 

 

 

 

6. Naknada za troškove  prijevoza  

 

Ĉlanak 113. 

 

Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla 

međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni 

pojedinačne, mjesečne karte.  

 

Ako od mjesta prebivališta odnosno boravišta zaposlenika do mjesta rada ili na 

dijelu te razdaljine nije organiziran javni prijevoz, zaposlenik ima pravo na 

naknadu troškova prijevoza za tu razdaljinu, odnosno za dio razdaljine bez 

javnog prijevoza, koja se utvrđuje u visini cijene karte javnog prijevoza za istu 

udaljenost na tom području.  

 

7. Naknada za korištenje privatnog automobila 

 

Ĉlanak 114. 

 

Ako je zaposleniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, 

nadoknadit će mu se troškovi u visini neoporezivog iznosa a to je 2,00 kn po 

prijeđenom kilometru.  


