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Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), 

članka 5. i 7. Pravilnika  o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN broj 126/19) i članka 46. Statuta 

Općine Vojnić („Službeni glasnik općine Vojnić" 01/2021), načelnik općine Vojnić 08. lipnja 

2021. godine donosi  

 

ODLUKU 

o osnivanju Stožera civilne zaštite 

općine Vojnić 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite općine Vojnić (u daljnjem tekstu: Stožer) sa 

imenovanim članovima stožera. 

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 

zaštite na području općine Vojnić u katastrofama i velikim nesrećama.  

 

Članak 2. 

U Stožer iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 

 

1. Josip Kurtović, zamjenik načelnika općine Vojnić iz reda hrvatskog naroda -  načelnik 

stožera CZ općine Vojnić 

2. Nataša Opačić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Vojnić – zamjenica 

načelnika stožera CZ općine Vojnić 

      3.   Pero Šokčić, zapovjednik  DVD-a - član 

      4.   Branko Tomičić, predstavnik nadležne Policijske postaje - član 

      5.   Vlasta Novosel, predstavnik Doma zdravlja- član 

      6.   Zdravko Jandrlić, predstavnik područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za   

poslove civilne zaštite - član 

      7.   Željko Bačurin, predstavnik HGSS Karlovac - član 

      8.   Zoran Dujlo, predstavnik Vojnić  komunalca d.o.o.- član 

      9.   Miloš Musulin, predstavnik Vodovoda i odvodnje Vojnić d.o.o.- član 

      10. Ljuba Martinović, predstavnik općinskog društva Crvenog križa općine Vojnić. 

 

Članak 3. 

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik stožera, a kad se proglasi velika nesreća 

rukovođenje preuzima načelnik općine (izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave). 

 

 

Članak 4. 

Članovi Stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje u roku od godine od dana  

imenovanja Stožera civilne zaštite. 
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Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel općine Vojnić obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe  

Stožera civilne zaštite općine Vojnić. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom Glasniku općine Vojnić. 

 

Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite 

općine Vojnić, KLASA:810-01/17-01/13,  URBROJ: 2133/17-01-17-01  od 24. srpnja 2017. 

godine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Vojnić, 

KLASA:801-01/17-01/13, URBROJ:2133/17-01-17-01 od 21. siječnja 2019. godine i Odluka 

o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera Civilne zaštite općine Vojnić  KLASA:801-

01/17-01/13, URBROJ:2133/17-01-4/3-19-04 od 26. srpnja 2019. godine. 

 

KLASA: 810-01/21-01/04                                               OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2133/17-01-21-01                                                                        

Vojnić, 08. lipanj 2021.                                                                Nebojša Andrić, mag. ing. agr.   

 

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, br. 28/10.) i članka 46.  Statuta Općine Vojnić („Službeni 

glasnik Općine Vojnić“ br. 1/21), Općinski načelnik Općine Vojnić donosi  

  

  

PRAVILNIK 

o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za 

uspješnost u radu u Općini Vojnić 

  

  

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu službenika 

i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić, najviši iznos dodatka za 

uspješnost u radu i način isplate dodatka za uspješnost u radu (dalje u tekstu: Pravilnik). Izrazi 

koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se na 

muške i ženske osobe.  

  

Članak 2. 

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti pravo na godišnju 

nagradu ili pravo na  dodatak za uspješnost u radu (dalje u tekstu: dodatak), koji može iznositi 

godišnje najviše tri bruto plaće službenika odnosno namještenika koji ostvaruje dodatak i ne 

može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.  
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Članak 3. 

Sredstva za isplatu dodatka osiguravaju se u proračunu Općine Vojnić, a planiraju se prilikom 

izrade prijedloga proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, u okviru proračunskih 

mogućnosti.  

Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje 

načelnik, sukladno osiguranim proračunskim sredstvima.   

   

Članak 4. 

Natprosječne rezultate rada ostvaruje službenik ili namještenik koji je tijekom tekuće 

godine ocijenjen ocjenom „vrlo dobar“ ili „odličan“, koji se odgovorno odnosi prema radu 

i koji uz to ispunjava barem jedan od sljedećih uvjeta:  

1. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla ili izvanrednog 

posla koji se nije mogao predvidjeti, a čija je potreba utvrđena pisanim putem od strane 

pročelnika odnosno načelnika, pod uvjetom da je izvršenje tih poslova bilo u 

neprekinutom trajanju od najmanje 30 radnih dana,   

2. obavljanje najmanje 40% poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovno 

obavljanje poslova svog radnog mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje 30 dana, 

a čija je potreba utvrđena pisanim nalogom od strane pročelnika odnosno načelnika,   

3. uspješno i pravodobno rješavanje iznimno složenog zadatka ili predmeta, koji je od 

velikog značaja za djelatnost Općine Vojnić, te koji je u proračunu osigurao dodatna 

sredstva (EU fondovi i tuzemni fondovi),   

4. uspješno pružanje pomoći trgovačkim društvima i ustanovama kojih je Općina Vojnić 

osnivač u rješavanju iznimno složenog zadatka ili predmeta, a čija je potreba utvrđena 

pisanim putem od strane pročelnika odnosno načelnika, pod uvjetom da je izvršenje tih 

poslova bilo u neprekinutom trajanju od najmanje 30 radnih dana,   

5. zbog unapređenja poslovnog procesa u upravnom tijelu ili djelovanje u službi ili u vezi 

sa službom koje je doprinijelo ugledu i afirmaciji gradske uprave.   

 

Pod godišnjom ocjenom, razumijeva se zadnja utvrđena godišnja ocjena kojom je službenik 

odnosno namještenik ocijenjen.   

Odgovoran odnos prema radu podrazumijeva samostalnost, pravovremenost, kreativnost i 

inovativnost pri obavljanju poslova te pristojan odnos prema strankama i radnim kolegama. 

Pod povećanim opsegom posla razumijevaju se rezultati rada koji po opsegu prelaze količinu 

koja je planirana za pojedinog službenika odnosno namještenika u određenom razdoblju za 

najmanje 30% rada.   

Kriterij unaprjeđenja poslovnih procesa kao rezultat kreativnosti, samoinicijativnosti 

službenika odnosno pročelnika, obuhvaća djelovanje u službi koje je pridonijelo ugledu ili 

afirmaciji OpćineVojnić, unaprjeđenju rada i odnosa prema građanima i javnosti, odnosno 

sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate.   

  

Članak 5. 

Pročelnik prati rad i doprinos službenika i namještenika u obavljanju poslova iz nadležnosti 

upravnog tijela kojim upravlja, uključujući i kriterije za ostvarivanje natprosječnih rezultata iz 

članka 4. ovog Pravilnika.   
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Rad i doprinos pročelnika u ostvarivanju poslova iz njegove nadležnosti, uključujući i kriterije 

za ostvarivanje natprosječnih rezultata iz članka 4. ovog Pravilnika, prati načelnik.   

  

Članak 6. 

Ukupni godišnji iznos dodijeljenih nagrada ne može biti veći od neoporezivog  iznosa 

određenog Pravilnikom o porezu na dohodak.  

 

Članak 7. 

Prijedlog za isplatu nagrada iz članka 5. pročelnik daje Općinskom načelniku koji odobrava 

isplatu, a za pročelnike nagrade dodjeljuje Općinski načelnik. 

 

Članak 8. 

Natprosječan rezultat u radu može se utvrdit službeniku odnosno namješteniku ako iz članka 

4. ovog Pravilnika ispunjava obvezan kriterij ocjene naveden i još najmanje jedan od kriterija 

navedenih pod točkama 1. do 5. 

Kriteriji iz članka 4. ovog Pravilnika navedeni pod točkama 1. do 5.. primjenjivat će se pod 

uvjetom da za obavljene poslove na način i u rokovima iz članka 4. ovog Pravilnika koje je 

obavljao izvan radnog vremena, službenik odnosno namještenik nije ostvario pravo na 

uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada niti je koristio slobodne dane umjesto 

uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada.   

  

Članak 9. 

Službeniku odnosno namješteniku za kojeg je sukladno odredbama ovog Pravilnika utvrđen 

natprosječan rezultat u radu može se dodijeliti jednokratni dodatak u iznosu do 30% bruto 

plaće, uz prethodnu suglasnost načelnika.   

Pod bruto plaćom razumijeva se plaća koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 

staža.   

 

Članak 10. 

Dodatak za uspješnost na radu se ne može dodijeliti službeniku i namješteniku:   

- koji je imao neopravdan izostanak tijekom mjeseci na koje se odnosi dodatak za 

uspješnost na radu,   

- protiv kojeg je pokrenut postupak za povredu službene dužnosti tijekom mjeseci na 

koje se odnosi dodatak za uspješnost na radu.   

  

 

Članak 11. 

Službenik odnosno namještenik nije ovlašten inicirati utvrđivanje natprosječnih rezultata u 

radu na svom radnom mjestu niti podnositi zahtjev za ostvarivanje prava na dodatak za 

uspješnost na radu.   

Prijedlog za isplatu dodatka za uspješnost na radu utvrđuje pročelnik  

U prijedlogu za isplatu dodatka neophodno je utvrditi kriterije iz članka 4. ovog Pravilnika koji 

su ostvareni i temeljem kojih se predlaže isplata dodatka, činjenice koje potvrđuju ispunjenje 
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utvrđenog kriterija odnosno dokaze o opravdanosti dodatka, obrazložiti prijedlog te utvrditi 

raspoloživost sredstava za isplatu i iznos dodatka.   

Pročelnik prijedlog za isplatu dodatka dostavlja načelniku na suglasnost.   

Za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela prijedlog za isplatu dodatka utvrđuje načelnik. 

Postupak utvrđenja prava na dodatak za uspješnost u radu može se pokrenuti sljedeći mjesec u 

odnosu na mjesec u kojem su ispunjeni kriteriji iz članaka 4. ovog Pravilnika i nakon izvršnosti 

rješenja o ocjenjivanju, vodeći računa o masi utvrđenih sredstava od strane načelnika za isplatu 

dodatka za uspješnost u radu Jedinstveni upravni odjel.   

  

Članak 12. 

Rješenje o isplati dodatka za uspješnost u radu izrađuje pročelnik za isplatu dodatka na koji je 

načelnik dao suglasnost, odnosno na temelju prijedloga načelnika.   

  

Članak 13. 

Dodatak se isplaćuje u okviru obračuna plaće za mjesec u kojem je nastupila izvršnost rješenja 

o isplati dodatka.   

  

Članak 14. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vojnić“.  

 

KLASA: 023-05/21-01/108                                               OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2133/17-01-21-01                                                                        

Vojnić, 24. prosinac 2021.                                                             Nebojša Andrić, mag. ing. agr.   

 

Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 

broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 

144/20) te članka 46. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“, broj 01/21), 

Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19) te sukladno odredbama 

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) Općinski načelnik 

donosi 

 

ODLUKU 

o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vojnić 

namijenjenih financiranju projekata udruga javnih potreba 

Općine Vojnić za 2022. godinu 

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata 

udruga javnih potreba Općine Vojnić za 2022. godinu iz raspoloživih sredstava Općine Vojnić 

predviđenih Proračunom Općine Vojnić za 2022. godinu. 
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Razdjel 

001 

 

Glava 

00101 

 

Program A08 

-aktivnost A100003, A100004, A100005 

 

 

II. 

Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju javnog natječaja za financiranje 

projekata udruga u području razvoja civilnog društva u zajednici za 2022. godinu (u daljnjem 

tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Općina Vojnić i u skladu s dokumentacijom za provedbu 

Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

III. 

Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća: 

1. tekst javnog natječaja, 

2. upute za prijavitelje, 

3. obrasce za prijavu projekta, 

4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i 

5. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje. 

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su: 

1. Obrazac opisa programa ili projekta 

2. Obrazac proračuna programa ili projekta 

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 

5. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) 

6. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo) 

7. Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora 

8. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih 

aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi 

(ako je primjenjivo). 

 

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su: 

1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta 

2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 

3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

 

IV. 

Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim 

stranicama Općine Vojnić (www.vojnic.hr). 

 

V. 

Općina Vojnić je nadležna je za provedbu postupka. 

Sukladno Uputama za prijavitelje, Općina Vojnić će osnovati Povjerenstvo za otvaranje prijava, 

provjeru propisanih uvjeta natječaja, ocjenjivanje te provesti otvaranje zaprimljenih prijava 

koje su uspješno ispunile provjeru propisanih uvjeta natječaja. 

Članovi Povjerenstvo za otvaranje prijava, provjeru propisanih uvjeta natječaja te ocjenjivanje 

http://www.vojnic.hr/
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za procjenu zaprimljenih projektnih prijava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama 

za prijavitelje i Poslovniku Općine Vojnić. 

Članove Povjerenstva za otvaranje prijava, provjeru propisanih uvjeta natječaja te ocjenjivanje 

za procjenu zaprimljenih projektnih prijava imenuje Načelnik Općine Vojnić. 

 

VI. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata Načelnik Općine Vojnić donosi 

Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga javnih potreba Općine Vojnić 

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Načelnik Općine Vojnić će s nositeljem projekta 

sklopiti pojedinačne ugovore. 

 

VII. 

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Općine Vojnić, www.vojnic.hr.  

 

VIII. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Vojnić. 

 

KLASA: 230-01/22-01/1                                               OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2133-17-01-22-02                                                                        

Vojnić, 24. siječanj 2022.                                                             Nebojša Andrić, mag. ing. agr.   

 

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 46. 

Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 01/21) i članka 20. Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 03/16) 

Općinski načelnik dana 24. siječnja 2022. godine donosi 

 

Zaključak o osnivanju 

Povjerenstva za otvaranje prijava, provjeru propisanih uvjeta natječaja te ocjenjivanje 

za procjenu zaprimljenih projektnih prijava 

 

I. 

U Povjerenstvo za otvaranje prijava, provjeru propisanih uvjeta natječaja te ocjenjivanje za 

procjenu zaprimljenih projektnih prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

1. Christine Ramovš, predsjednica Povjerenstva 

2. Ivanka Turkalj, član Povjerenstva 

3. Karolina Šikljan, član Povjerenstva 

 

http://www.vojnic.hr/
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II. 

Zadaće Povjerenstva su: 

- predlaganje prioriteta, uvjeta, kriterija i programskih područja natječaja za financiranje 

projekata/programa udruga, 

- predlaže natječajnu dokumentaciju, 

- praćenje tijeka javnog objavljivanja i provedbe natječaja za dodjelu financijskih 

sredstava programima/projektima udruga, 

- provjeravanje ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja,  

- temeljem provedene provjere izraditi privremenu rang-listu s popisom prijava. 

 

III. 

Članovi Povjerenstva potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 

 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom 

glasniku Općine Vojnić“. 

  

KLASA: 230-01/22-01/1                                               OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2133-17-01-22-3                                                                        

Vojnić, 24. siječanj 2022.                                                             Nebojša Andrić, mag. ing. agr.   
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 

Izdavač – Općinsko vijeće Općine Vojnić 

Uredništvo – Općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

Viši referent za administrativne poslove 

47 220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1 

 

Telefon:  047 883 020 

Fax: 047 883 021 

e-mail: opcina@vojnic.hr 

WEB stranica: www.vojnic.hr 

 

 

Odgovorni urednik – Općinski načelnik 

Izlazi prema potrebi 

 

mailto:opcina@vojnic.hr
http://www.vojnic.hr/
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