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GODINA LXV

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADONAČELNIKA

19.
Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 28/10), gradonačelnik Grada
Hrvatske Kostajnice, donosi

Pod kvalitetom obavljenih poslova višom od prosjeka podrazumijevaju se rezultati rada u kojima je
složenost, težina i sadržajnost obavljenih poslova,
odnosno iskazana stručnost i praktična vještina u
obavljanju poslova takva da je viša od uobičajene
(prosječne) za tu vrstu posla.

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

Pod opsegom obavljenih poslova većim od prosjeka
podrazumijevaju se rezultati rada koji po opsegu prelaze količinu koja je planirana za pojedinog službenika,
odnosno namještenika u određenom razdoblju.

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za utvrđivanje
natprosječnih rezultata u radu službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela i način isplate dodatka
za uspješnost u radu.
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni
u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na
muški i ženski rod.
Članak 3.
Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u
radu službenika i namještenika su:
- ocjena kojom je službenik, odnosno namještenik
ocijenjen
- kvaliteta obavljenih poslova više od prosjeka
- opseg obavljenih poslova veći od prosjeka
- odnos prema radu
- uspješno i pravodobno rješavanje iznimno složenog predmeta, koji je od velikog značenja za
Grad
- uspješno i pravodobno obavljanje privremeno
povećanog opsega poslova, u neprekinutom
razdoblju od najmanje mjesec dana
- uspješno i pravodobno obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito
obavljanje poslova svog radnog mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje mjesec dana
- djelovanje u službi ili u vezi sa službom koje je
pridonijelo ugledu ili afirmaciji Grada.

Pod odnosom prema radu podrazumijeva se samoinicijativnost, pravodobnost i kreativnost u obavljanju
poslova, zalaganje i odgovornost u radu, te odnos
prema strankama.
Članak 4.
Natprosječni rezultati u radu službenika i namještenika mogu se utvrditi ako je:
a) službenik ili namještenik ocijenjen ocjenom
»odličan« ili »vrlo dobar«
b) ispunjeno najmanje četiri kriterija iz članka 3.
stavka 1. alineje 2. - 8. ovog Pravilnika.
Članak 5.
Službeniku i namješteniku, kojem su utvrđeni
natprosječni rezultati u radu, isplatit će se dodatak
za uspješnost u radu.
Članak 6.
Dodatak za uspješnost u radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji
ostvaruje dodatak i ne može se ostvariti kao stalni
dodatak uz plaću.
Pod pojmom plaća podrazumijeva se plaća službenika i namještenika koju čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža.
Službeniku i namješteniku se u jednom mjesecu
može odobriti isplata na ime dodatka za uspješnost
u radu u iznosu od najmanje 30% plaće službenika
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ili namještenika, s time da se dodatak za uspješnost
u radu može isplatiti najviše četiri puta tijekom jedne
kalendarske godine.

Ponedjeljak, 25. studenoga 2019.
Članak 9.

Dodatak za uspješnost u radu se isplaćuje s plaćom
za mjesec u kojem je nastupila izvršnost rješenja o
isplati dodatka.

Članak 7.
Sredstva za isplatu dodatka za uspješnost u radu
osiguravaju se u Proračunu Grada Hrvatske Kostajnice.
Članak 8.
Odluka o isplati i visini dodatka za uspješnost u
radu službenika i namještenika donosi se u okviru mase
sredstava za dodatke za uspješnost u radu osigurane
za Jedinstveni upravni odjel.
O isplati i visini dodatka za uspješnost u radu službenika i namještenika odlučuje rješenjem pročelnik uz
prethodnu suglasnost gradonačelnika.
O isplati i visini dodatka za uspješnost u radu pročelnika odlučuje rješenjem gradonačelnik.

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave
u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-01/19-01/26
URBROJ: 2176/02-01-19-1
Hrvatska Kostajnica, 18. studenoga 2019.
Gradonačelnik
Dalibor Bišćan, v.r.

AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
4.
Naknadnom provjerom utvrđena je tekstualna pogreška u objavljenom tekstu Statuta Grada Hrvatske
Kostajnice, te se objavljuje
ISPRAVAK
Statuta Grada Hrvatske Kostajnice
U članku 19. stavak 1. Statuta Grada Hrvatske
Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj 63/19) iza teksta
»Odluke o komunalnoj naknadi« dodaje se tekst »ili
drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća kao i o
drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom«.
U članku 30. stavak 1. umjesto riječi »njegovih
upravnih tijela« trebaju stajati riječi »njegovog Jedinstvenog upravnog odjela«.
U stavku 2. umjesto riječi »upravnog tijela« trebaju
stajati riječi »Jedinstvenog upravnog odjela«.
U članku 33. stavak 1. alineja 9. umjesto riječi
»upravnih odjela i službi« trebaju stajati riječi »Jedinstvenog upravnog odjela«.
U alineji 12. iza riječi »službenika« dodaje se »i
namještenika«.
U članku 51. stavak 3. alineji 5. iza teksta »u
skladu sa zakonskim propisima« stavlja se točka i
dodaje nova rečenica, koja glasi »Ako je taj iznos veći
od 1.000.000,00 kn gradonačelnik može odlučivati
najviše do 1.000.000,00 kn, a ako je taj iznos manji
od 70.000,00 kn gradonačelnik može odlučivati najviše
do 70.000,00 kn«.
U alineji 9. umjesto riječi »za upravna tijela Grada«
trebaju stajati riječi »Jedinstvenog upravnog odjela«.
U alineji 10. umjesto riječi »pročelnike upravnih
tijela« trebaju stajati riječi »pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela«.
U alineji 12. umjesto riječi »upravna tijela Grada«
trebaju stajati riječi »Jedinstveni upravni odjel«.

U alineji 14. umjesto riječi »upravnih odjela i službi
Grada« trebaju stajati riječi »Jedinstvenog upravnog
odjela«.
U alineji 15. umjesto riječi »upravnih odjela i službi«
trebaju stajati riječi »Jedinstvenog upravnog odjela«.
U članku 58. stavak 2. umjesto riječi »upravnog
tijela nadležnog za službeničke odnose« trebaju stajati
riječi »Jedinstvenog upravnog odjela«.
U članku 69. umjesto teksta »iz svoje nadležnosti
odgovoran je gradonačelniku« treba stajati tekst »iz
nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik
je odgovoran gradonačelniku«.
U članku 73. stavak 1. umjesto teksta »iz članka
69.« treba stajati tekst »iz članka 72.«.
U članku 109. stavak 1. umjesto riječi »upravnih tijela Grada« trebaju stajati riječi »Jedinstvenog
upravnog odjela«.
U članku 110. stavak 3. umjesto riječi »upravnih tijela Grada« trebaju stajati riječi »Jedinstvenog
upravnog odjela«.
Naziv glave IX »UPRAVNA TIJELA« se mijenja i
glasi »UPRAVNO TIJELO«.
U nazivu glave XVI riječ »PRIJELAZNE« se briše.
Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 022-05/19-01/04
URBROJ: 2176/02-03/01-19-1
Hrvatska Kostajnica, 25. studenoga 2019.
					
v.d. Pročelnik
Zoran Stunković, dipl.ing.građ., v.r.

Ponedjeljak, 25. studenoga 2019.
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OPĆINA DVOR

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
9.
Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne
novine«, broj 78/15 i 102/19), članka 6. stavka 1.
Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o
nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna,
proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne
novine«, broj 70/12) i članka 40. Statuta Općine Dvor
(»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i
19/18), općinski načelnik Općine Dvor, donio je
ODLUKU
o imenovanju osobe za nepravilnosti
I.
Ovom Odlukom imenuje se Nikola Trbulin, vršitelj
dužnosti pročelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Dvor, osobom za nepravilnosti u Općini Dvor.
Kontakt podaci osobe za nepravilnosti:
Telefon: 044/525-280 i 044/525-289
Fax: 044/525-299
E-mail: nikola.trbulin@dvor.hr
II.
Sukladno odredbama članka 43. stavka 2. Zakona
o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 78/15 i 102/19), imenovana osoba
iz točke I. stavka 1. ove Odluke, obvezna je:
-

zaprimati prijave o nepravilnostima od zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja,

-

procjenjivati osnovanost zaprimljenih prijava o
nepravilnostima i predlagati način postupanja
u skladu s Pravilnikom kojim ministar financija
utvrđuje obveze i način postupanja po prijavljenim/uočenim nepravilnostima,

-

pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

-

sastavljati izvješća o nepravilnostima iz članka
12, 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju
i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju
sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te obavljati ostale zadaće
propisane podzakonskim propisima donesenim
na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola
u javnom sektoru.
III.

Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti,
KLASA: 470-04/12-01-01/01, URBROJ: 2176/08-0112-01 od 12. listopada 2012. godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u »Službenom vjesniku« i na službenoj
internetskoj stranici Općine Dvor www.dvor.hr.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 470-04/19-01/01
URBROJ: 2176/08-01-19-01
Dvor, 20. studenoga 2019.
Načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

10.
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15)
i članka 40. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«,
broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18), općinski načelnik Općine Dvor dana 22. studenoga 2019. godine,
donio je
ODLUKU
o razrješenju službene osobe za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama
I.
Stevo Paripović, razrješava se dužnosti službene
osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« i na službenoj
internetskoj stranici Općine Dvor www.dvor.hr.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 008-02/19-01/03
URBROJ: 2176/08-01-19-01
Dvor, 22. studenoga 2019.
Načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

11.
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15)
i članka 40. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«,
broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18), općinski načelnik Općine Dvor dana 22. studenoga 2019. godine,
donio je
ODLUKU
o određivanju službene osobe za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama
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Nikola Trbulin, vršitelj dužnosti pročelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor, određuje se
službenom osobom za rješavanje ostvarivanja prava
na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: Službenik
za informiranje).

Ponedjeljak, 25. studenoga 2019.

rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne
novine«, broj 37/16 i 47/16) i članka 40. Statuta Općine
Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13,
30/14 i 19/18), općinski načelnik Općine Dvor, dana
20. studenoga 2019. godine, donio je
ODLUKU

II.
Službenik za informiranje mjerodavan je za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te obavlja poslove
propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama.

o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i
imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Općine Dvor
Članak 1.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« i na službenoj
internetskoj stranici Općine Dvor www.dvor.hr.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKI NAČELNIK

U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Stožera
civilne zaštite Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj
36/19) u članku 3. točka 11. mijenja se i glasi:
»Nikola Trbulin, Jedinstveni upravni odjel Općine
Dvor, za člana«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u »Službenom vjesniku«.

KLASA: 008-02/19-01/04
URBROJ: 2176/08-01-19-01
Dvor, 22. studenoga 2019.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKI NAČELNIK

Načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

KLASA: 810-01/19-01/03
URBROJ: 2176/08-01-19-01
Dvor, 20. studenoga 2019.

12.
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15 i 118/18),
članka 6. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu

Načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

OPĆINA GVOZD

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
11.
Na temelju članka 45. stavka 4. podstavka 6. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09,
46/11 - ispr., 6/13, 19/14 i 4/18), općinski načelnik
Općine Gvozd, donio je

strane općinskog načelnika, a za prijevoz koji se ne
smatra lokalnom vožnjom na temelju putnog naloga
i putnog radnog lista za vozilo potpisanog od strane
općinskog načelnika.«.
Članak 2.

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o korištenju službenih
automobila u vlasništvu Općine Gvozd
Članak 1.
U Pravilniku o korištenju službenih automobila u
vlasništvu Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj
68/19 i 71/19), u članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Službeni automobili koriste se prema rasporedu
kojeg određuje općinski načelnik, i to za lokalni prijevoz (loko vožnja do 30 km od sjedišta Općine) na
temelju putnog radnog lista za vozilo potpisanog od

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/19-01/01
URBROJ: 2176/09-02-19-3
Vrginmost, 21. studenoga 2019.
Načelnik
Milan Vrga, v.r.

Ponedjeljak, 25. studenoga 2019.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.
glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po
potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

