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Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 28/10) i članka 28. Statuta Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije
45/13) Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj – siječnja 2017. godine donijelo
je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o koeficijentima za obračun plaće službenika
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu za novo radno mjesto predviđeno izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela (Službeni glasnik Općine Vojnić 1/17)
Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznosi:
Red br.

Radno mjesto

Koeficijent

___________________________________________________________________________
1.
Radna mjesta 6. klasifikacijskog ranga
- viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove
1,5

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Vojnić.
KLASA: 120-01/17-01/02
URBROJ: 2133/17-03-4/4-07-01
Vojnić, 23.siječanj 2017.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
Na temelju članka 28.Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije „, broj 45/13),
Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 23. siječanj 2017. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
Uputiti dopis Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području Karlovačke županije i Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda da se ne slaže sa kriterijima ( 90% pretrpljene štete i površina u ha,
odnosno brojem stabala ) koji su bili od odlučujućeg značaja za dodjelu sredstava za
ublažavanje posljedica od mraza u travnju 2017. godine.
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Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasilu općine Vojnić .
KLASA:363-3/17-01/02
UR.BROJ: 2133/17-03-4/3-17-02
Vojnić, 23. siječanj 2017. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
Sukladno članku 15 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te na temelju članka 28. Statuta
Općina Vojnić (Glasnik Karlovačke županije 45/13) Općinsko vijeće donosi
PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave
manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a te postupak nabave radova procijenjene vrijednosti
nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (u nastavku teksta: jednostavna nabava).
SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 2.
O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.
POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 3.
Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provode stručno povjerenstvo naručitelja
koje imenuje odgovorna osoba naručitelja internim aktom, te određuje njihove obveze i
ovlasti u postupku jednostavne nabave. Stručno povjerenstvo naručitelja mogu biti i druge
osobe, ako imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom
jednostavne nabave.
Članak 4.
Postupci jednostavne nabave pokreće se pod uvjetom da su planirana i osigurana financijska
sredstva za predmet nabave i da je premet nabave uvršten u Plan nabave za proračunsku
godinu.
POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE
OD 70.000,00 KUNA BEZ PDV-a
Članak 5.
Za predmete nabave procijenjena vrijednosti manje od 70.000,00 kuna bez PDV-a,poziv na
dostavu ponuda upućuje se jednom ili više gospodarskih subjekata na način koji omogućuje
dokazivanje da je isti zaprimljen od potencijalnih ponuditelja (dostavnica,povratnica, kopija
izvješća o uspješnom slanju telefaksom, izvješće o pročitanoj elektroničkoj pošti I sl.).
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Članak 6.
Nakon odabira najpovoljniije ponude, izdaje se narudžbenica koja sadrži sve bitne elemente
ugovora.
POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD
70.000,00 KUNA BEZ PDV-a, A MANJA OD 200.000,00 KUNA BEZ PDV-a ZA ROBE
I USLUGE, ODNOSNO MANJE OD 500.000,00 KUNA ZA RADOVE
Članak 7.
Poziv na dostavu ponuda za nabave procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kuna bez PDV-a , a
manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kuna za
radove, upućuje se istovremeno na najmanje tri gospodarska subjekta po izboru, na način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od potencijalnih ponuditelja (dostavnica,
povratnica, kopija izvješća o uspješnom slanju telefaksom, izvješće o pročitanoj elektroničkoj
pošti I sl.).
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu
ponuda se može uputiti manjem broju gospdorskih subjekata u slučajevima provedbe nabave
koja zahtjevija žurnost, kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju
započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina, isključiva prava te u ostalim
slučajevima po odluci Naručitelja.
SADRŽAJ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
Članak 8.
Poziv za dostavu ponuda minimalno sadrži naziv Naručitelja i adresu potencijalnog
ponuditelja, ukoliko se poziv na dostavu ponuda šalje gospodarskom subjektu po izboru, opis
predmeta nabave, rok za dostavljanje ponude (datum i vrijeme), uvjete i zahtjeve koje
ponuditelji trebaju ispuniti, način dostavljanja ponuda, adresu na kojoj se može preuzeti
dodatna dokumentacija ako je potrebno, adresu na koju se ponude dostavljanju, broj telefona
i elektroničku adresu osobe za kontakt.
Članak 9.
Naručitelj u pozivu za dostvu ponuda može odrediti osnove za isključenje i uvjete sposobnosti
gospodarskih subjekata te tražiti jamstva ovisno o složenosti predmeta nabave i procijenjenoj
vrijednosti, primjenjujući na odgovarajući način odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi.
NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA
Članak 10.
Način dostave ponuda određuje se u pozivu na dostavu ponuda.
Rok za dostavu ponuda bit će određen ovisno o složenosti predmeta nabave kako bi se
omogućilo potencijalnim ponuditeljima dostavljanje ponude u skladu s uvjetima iz poziva za
dostavu ponude.
Ponude u papirnatom pisanom obliku dostavljaju se neposredno na urudžbeni zapisnik ili
putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj
omotnici na kojoj mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja te naziv predmeta nabave.

5

02/17

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ

Ponude se mogu dostaviti i elektroničkom poštom. Kod takvog načina zaprimanja ponuda
moraju se osigurati uvjeti za očuvanje integriteta podataka i tajnost podataka.
Ponuda zaprimljena nakon roka za dostavu ponuda vratit će se neotvorena podnuditelju.
Sve dokumente koje Naručitelj zahtjeva u skladu s ovim Pravilnikom ponuditelji mogu
dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis
elektroničke isprave, a izabrani ponuditelj je u obvezi dostaviti originale na uvid ukoliko to
Naručitelj zatraži.
OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA
Članak 11.
Po isteku roka određenog u Pozivu na dostavu ponuda, Stručno povjerenstvo naručitelja koje
se sastoji od najmanje dva člana, otvaraju pristigle ponude neposredno nakon istekla roka za
dostavu ponuda, prema redoslijedu zaprimanja ponuda.
Otvaranje ponuda nije javno, iznimno ako je u pozivu za dostavu ponuda drugačije navedeno.
Članak 12.
Stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva za
dostavu ponuda.
O postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda u slučaju nabava iz članka 6. Ovog Pravilnika
sastavlja se Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda koji minimalno mora sadržavati
podatke o ponuditeljima, utvrđivanje da ponuda odgovara opisu predmeta nabave ili
navođenje svih elemenata u kojima ponuda odstupa od traženog, cijenu svake ponude, rokove
i ostale bitne uvjete navedene u ponudi te podatke o odabranom ponuditelju kao i razloge
odabira odnosno poništenja postupka.
Kao najpovoljnija ponuda može se izabrati samo ponuda ponuditelja koji je ispunio sve uvjete
iz Poziva na dostavu ponuda.
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sadrži prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja
za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU
Članak 13.
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda iz članka 12. ovog Pravilnika, Općinski načelnik
donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju kriterija za odabir ponude.
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude,
Naručitelj će odabrti ponudu koja je zaprimljena ranije.
Ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku dostavlja se Obavijest o rezultatima provedene
nabave.
DONOŠENJE ODLUKE O PONIŠTENJU
Članak 14.
Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon roka za
dostavu ponuda bez posebnog pisanog obrazoženja.
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SKLAPANJE UGOVORA O NABAVI

Članak 15.
Nakon odabira najpovoljnije ponude, potpisuje se ugovor ili izdaje narudžbenica koja sadrži
sve bitne elemente ugovora.
Za nabave procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna bez PDV-a izdaje se
narudžbenica, a za nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna bez PDV-a i više, u
pravilu se sastavlja ugovor o javnoj nabavi.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika, donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.
Ovaj Pravilnik, kao i sve njegove daljnje izmjene ili dopune, objavljuje se na internet
stranicama Općine Vojnić.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Odluka o provedbi postupaka
bagatelne nabave , KLASA: 406-09/15-01/13, URBROJ:2133/17-01-4/1-15-01 od 18.svibnja
2015. godine.
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubženom glasniku Općine
Vojnić.
KLASA:406-09/17-01/02
URBROJ:2133/17-03-4/1-17-01
Vojnić, 23. siječanj 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vojnić
Dragan Bjelivuk
Na temelju članka 28 Statuta Općine Vojnić ( „Glasnik „ Karlovačke županije 45/13),
Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 23 siječnja 2017 godine donijelo
je slijedeću
ODLUKU
I
Odobrava se otpis komunalne naknade za fizičke osobe kako slijedi:
Rbr
1
2.

IME I PREZIME
Kezić Ljuba
Draškovićeva 2, Vojnić
Malešević Miloš
Malešević selo 17

3

Šabić Anđa A.Hebranga 55 b

4

Pavić Anka Prisjeka 25

PERIOD
01-01.201331.12.2014
15.12.2013

IZNOS
147,52
33,60

1.510,14
31.12.201231.12.2014

913,36

NAPOMENA
Umrla 04.02.2015
Nasljednika nema
Kuća prodana
trgovačkom društvu
HOFKO
Isti prebiva u
R.Srbiji
Umrla 30.10.2012
g.
Umrla 28.11.2013 u
Petrinji
7
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Zahirović Juso
Široka Rijeka 11 b
Brkić Dragica
Svinica Krstinjska 16 b

15.08.201231.12.2016
15.08.201331.12.2014

344,96

7

Vidić Branko,Miholjsko 91

134,40

8

Marijan Božo Živković kosa
4
Gvozdenović Darinka
Vojišnica 50 b

01.01.201331.12.2014
31.12.201331.12.2015
31.03.200931.12.2015

Mađerčić Miloš Ključar 14

760,19

5
6.

9

10

190,40

568,12

Umro 29.06.2014
U Karlovcu
Umrla 03.12.2014
U Karlovcu
Umro 03.04.2013
U Dugoj Resi
Umro u Zagrebu

2.434,66
kuna

08.12.2009
pokrenut od strane
Jedinstvenog
upravnog odjela
ovršni postupak
KlasaUP/I-36303/09-01/3,Ur
broj:2133/17-01-0902..Dana
12.01.2010
HZZMO vratio je
ovrhu s
obrazloženjem da je
mirovina manja od
iznosa minimalne
plaće u RH.
U 9 mjesecu 2015
g.zaprimili smo na
traženje od
Ministarstva
regionalnog razvoja
da je ista predala
kuću 29.08.2012
godine.Rješenje
ukinuto 29.09.2015
godine.
Prema našim
saznanjima
Gvozdenović
Darinka prebiva u
Republici Srbiji.
31.03.2009- Zastara prema čl
115.12.2011 226 Zakona o
obveznim
odnosima..Mađerčić
Miloš ,Ključar 14 je
preminuo
04.07.2012 godine.
Supruga Mađerčić
Mirjana podmirila
je potraživanja od
01.01.20128

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ

02/17

11

MATIJEVIĆ
MILOŠ,PETROVA
POLJANA 8

540,00

31.03.200915.12.2015

12

ĆORKOVIĆ PAVO
ŽIVKOVIĆ KOSA 31

291,20

15.12.201415.12.2015

13

JAJČEVIĆ VLADO
JURGA 8 A
EROR LJUBA
SVAČIĆEVA 3
ANDRIJEVIĆ DRAGICA
KREŠIMIROVA 10
UŽAR ANTO
VOJIŠNICA 101
KENDIĆ REUF
SVINICA KRSTINJSKA 29
A

174,72

01.01.201531.12.2016
15.12.201415.12.2015
15.12.201415.12.2015
15.06.201431.12.2016
15.06.2014
15.12.2016

VUJIĆ MILE,ŽIVKOVIĆ

739,20

14
15
16
17

18

403,20
277,92
252,00
498,96

01.01.2014-

31.12.2015 godine
.Za iznos od 760,19
kuna se pozvala na
zastaru.
17.12.2015
ispostavljeno je
Rješenje o ovrsi
komunalne naknade
u iznosu 512,00
kuna i kamate u
iznosu 92,50 kuna.
Pismeno se vratilo s
naznakom da je isti
preminuo.
Provjerom u
Matičnom uredu
Vojnić ustanovljeno
je da je Matijević
Miloš umro
06.11.2015 godine
u Topuskom.
02.16.2016
Zaprimljeno
Rješenje Centra za
socijalnu skrb da je
Pavo Ćorković
smješten u
udomiteljsku obitelj
umro
umrla
umrla
Umro 03.11.2014
Vojnić
15.11.2016 Državni
ured za obnovu i
stambeno
zbrinjavanje nas je
izvijestio da se za
navedene
nekretnine vodi
sudski postupak i da
Kendić Reuf ne živi
na navedenoj adresi
i da je s obitelji u
Njemačkoj.
Objekt prodan
9
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KOSA 18

31.12.2016

19

DUJLOVIĆ ANA
VOJIŠNICA 29

1.268,49

01.01.201031.12.2016

20

MATIJEVIĆ MILKA
VOJIŠNICA 50 A
LONČAR MILOŠ
JOHOVO 2
UKUPNO

201,60

31.12.2013

229,20

31.12.201315.12.2014

21

Črnugelj Faniki i
istoj se ispostavljaju
računi.od 2014 g.
07.11.2015 godine
pokrenut je ovršni
postupak na tekući
račun ovršenika
KLASA:UP/I-36303/11-01/1211,UR
BROJ :2133/1704/4/7-15-02
Isti je proslijeđen na
naplatu u FINU.
11.12.2015 Ovrha
se vratila sa
obrazloženjem da
ovršenik nema
aktivnih računa sa
kojih bi se mogla
izvršiti naplata .
Ista je preminula
29.06.2016 godine.
RJješenje ukinuto
2014 g.
umro

11.913,84

II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom Glasniku Općine
Vojnić.
KLASA:363-03/17-01/1
UR BROJ:2133/17-04-4/3-17-01
Vojnić, 23.01.2017
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
Na temelju članka 17. Stavka 1. Podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne
novine br. 82/15) te članka 28. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije“,broj
45/13) Općinsko vijeće Općine Vojnić na prijedlog načelnika Općine Vojnić i suglasnosti
DUZS-a Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, KLASA:543-06-01-16-25, na svojoj
33. sjednici održanoj dana 23. siječnja 2017.g., donosi,

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
općine Vojnić
10
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Članak 1.

Ovom odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine Vojnić, a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara te okoliša na području Općine Vojnić, s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju
posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite općine Vojnić su:
1. Vojnić-Krnjak komunalac d.o.o., Vojnić
2. Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Vojnić
Članak 3.
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito
pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom
nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne
zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav
civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja
provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona,
posebnih propisa i njihovih općih akata.
Članak 4.
Pravna osoba dužna je Državnoj upravi i jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave bez naknade dostavljati podatke potrebne za izradu procjene rizika, plana
djelovanja civilne zaštite i vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreće koja uključuje
opasne tvari.
Članak 5.
Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te
sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite.
Članak 6.
Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama iz prethodnog članka
podmiruju se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnog
proračuna Republike Hrvatske.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine
Vojnić, Klasa:810-01/15-01/05, Ur.broj:2133/17-01-02-15-02 od 20. srpnja 2015.godine.
Članak 8.
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Po jedan primjerak ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj Odluci i
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Karlovac.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Vojnić“.
KLASA:810-01/17-01/01
URBROJ:2133/17-03-02-17-01
Vojnić, 23. siječanj 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
Općine Vojnić
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
Na temelju članka 44. Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije „ , broj
45/13 ), načelnik općine Vojnić donosi slijedeću
ODLUKU
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
u Karlovac i Topusko
I.
Općina Vojnić će sufinancirati troškove javnog prijevoza za razdoblje siječanj–
lipanj 2017. godine, za učenike srednjih škola u Karlovcu i Topuskom, a koji imaju
prebivalište na području općine Vojnić, koji su srednju školu upisali u školskoj 2016/2017.
godini i redovito je pohađaju.
II.
Općina Vojnić će sufinancirati prijevoz iz točke 1. ove Odluke u visini od 12,5 %
( razlika Limit-MZOS 75% ).
Općina preuzima na sebe i dodatnih 10% od razlike koju plaćaju roditelji.
III.
Plaćanje iznosa sufinanciranja općina Vojnić izvršiti temeljem fakture Auto
transportu Karlovac d.d.
IV.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Socijalnom programu općine
Vojnić za 2017 . godinu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
općine Vojnić.
KLASA:602-03/17-01/01
UR.BROJ:2133/17-01-4/3-17-01
Vojnić, 11. siječanj 2017. godine
Načelnik općine Vojnić
Nebojša Andrić

Na temelju članka 44. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj
45/13) načelnik općine Vojnić donosi slijedeću
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ODLUKU
o sufinanciranju troškova prijevoza studenata
koji studiraju u Karlovcu
I.
Općina Vojnić će sufinancirati troškove javnog prijevoza redovitih studenata koji
studiraju u Karlovcu u razdoblju siječanj- lipanj 2017..
II.
Sufinanciranje će vršiti općina Vojnić u iznosu od 250,00 kuna mjesečno za svakog
redovitog studenta .
III.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Socijalnom programu općine
Vojnić za 2017. godinu .
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
općine Vojnić.
KLASA: 602-03/17-01/01
UR.BROJ.2133/17-01-4/3-17-02
Vojni , 13. siječanj 2017. godine
Načelnik općine Vojnić
Nebojša Andrić
Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine 120/16) i članka
44. Statuta Općine Vojnić ( Glasnik Karlovačke županije 45/13) Načelnik općine Vojnić
donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva o provedbi
postupaka jednostavne nabave
Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela jednostavne nabave, te zakonitog, namjenskog i
svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom se Odlukom uređuje postupak koji prethodi
stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do
200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000, 00 kuna za nabavu radova (u
daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi
(udaljnjem tekstu: ZJN2016 ), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.
Članak 2.
Pripremu i provedbu postupka Jednostavne nabave obavlja Stručno povjerenstvo
naručitelja:
1. Nataša Opačić
2. Željka Stilinović-Butorac
3. Christine Ramovš.
Članak 3.
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Član stručnog povjerenstva naručitelja iz članka 2. stavak 1. točka 1. ove Odluke
Nataša Opačić ima važeći certifikat od 13. siječnja 2015.godine u području javne nabave
izdan od Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, KLASA:406-01/1405/142, URBROJ:526-06-01-02-02/3-14-2.
Članak 4.
Stručno povjerenstvo sudjeluju u pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave
temeljem Pravilnika KLASA:406-09/17-01/02, URBROJ:2133/17-03-4/1-17-01 od 23.
siječanj 2017.
Članak 5.
Postupak Jednostavne nabave završava stupanjem na snagu Odluke o odabiru
ponuditelja, a stavlja se van snage Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika o provedbi
postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA:406-09-15-01/13, URBROJ:2133/1701/4/1-15-01 od 29.05.2015. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit na službenim
stranicama Općine Vojnić i u Službenom Glasniku Općine Vojnić.
KLASA: 406-09-17-01/03
URBROJ:2133/17-01/4/1-17-01
Vojnić, 31.01.2017.

OPĆINSKI NAČELNIK
NEBOJŠA ANDRIĆ
Na temelju članka 8. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ , broj 86/08 i 61/11) i članka 44.
Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije „ 45/13 ), a sukladno Proračunu općine
Vojnić za 2017. godinu , načelnik općine Vojnić donosi
PLAN PRIJAMA
u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vojnić
za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i
broj nepopunjenih radnih mjesta službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu („Službeni
glasnik općine Vojnić „ , broj 07/15), te potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme i vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke za 2017. godinu, te
Plan prijama u službu nacionalnih manjina.
Članak 2.
Stvarna popunjenost radnih mjesta u JUO je za utvrđenih 8 radnih mjesta, 7 radnih
mjesta službenika, 0 namještenika i 0 vježbenika.

Članak 3.
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U JUO općine Vojnić tijekom 2017. godine predviđa se prijem jednog novog
službenika i to: viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU Fondove, dok se ne planira
prijam namještenika i vježbenika.
Članak 4.
Ovim Planom utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u JUO pripadnika
nacionalnih manjina. U JUO zaposlena su 2 pripadnika nacionalnih manjina.
Članak 5.
Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog
natječaja, premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za
zapošljavanje.
Članak 6.
Prilikom popunjavanja radnih mjesta JUO dužan je postupati sukladno Ustavnom
zakonu o pravima nacionalnih manjina („ Narodne novine „ broj 152/02, 47/10 ,80/10, 91/11)
i Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„Narodne novine„ ,broj) 174/04, 92/05, 20/07, 107/07, 65/09, 137/09 , 146/10 , 55/11 ) ,
ukoliko su se u prijavi za natječaj pozvali na to pravo, imaju prednost pri zapošljavanju u
odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine
Vojnić„.

KLASA: 022-05/17-01/02
UR.BROJ:2133/17-01-4/3-17-01

Načelnik

Vojnić, 03. veljača 2017. godine

Nebojša Andrić

Na temelju članka 43. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ , broj 86/08 i 61/11) i članka 44. Statuta općine
Vojnić („ Glasnik Karlovačke županije „ broj 45/13), načelnik općine Vojnić donosi slijedeći
PLAN PRIJAMA
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u
općini Vojnić za 2017. godinu
I . OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Planom predviđa se prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa tijekom 2016. godine u Jedinstveni upravni odjel općine Vojnić.

II. PLAN PRIJAMA, BROJ RADNIH MJESTA
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Članak 2.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2017. godini
prijam 4 ( četiri) osobe i to :
-

1 osoba (prvostupnik ekonomske struke) za radno mjesto viši referent za financije i
proračun
1 osoba prvostupnik ekonomske struke) za radno mjesto viši referent za
računovodstvo
1 osoba ( magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog ili društvenog smjera) za
radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU Fondove
1 osoba (srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera) za radno mjesto
administrativni tajnik
Članak 3.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u
suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu
općine Vojnić„ .
KLASA:022-05/17-01/01
UR.BROJ:2133/17-01-4/3-17-02
Vojnić, 03. veljača 2017. godine
Načelnik općine Vojnić
Nebojša Andrić
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Izdavač – Općinsko vijeće Općine Vojnić
Uredništvo – Općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
administrativni tajnik
47 220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1

Telefon: 047 883 020
Fax: 047 883 021
Email: opcina-vojnic@ka.t-com.hr
WEB stranica: www.vojnic.hr

Odgovorni urednik – Općinski načelnik
Izlazi prema potrebi
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