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Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona 

o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 

61/11, 27/13 i 02/14) te članka 36. Statuta 

Općine Vuka (“Službeni glasnik Općine Vuka” 

broj 01/14), Općinsko vijeće Općine Vuka na 

svojoj 22. sjednici održanoj dana 28. prosinca 

2015. godine donosi 

 

Odluku o raspoređivanju sredstava za 

redovito financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih članova zastupljenih u 

Općinskom vijeću  

Općine Vuka za 2016. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom  se Odlukom utvrđuje raspored 

sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih članova u 

Općinskom vijeću Općine Vuka (dalje u tekstu: 

Općinsko vijeće) iz proračuna Općine Vuka za 

2016. godinu. 

 

Članak 2. 

Utvrđuje se da su u Proračunu Općine 

Vuka za 2016. godinu osigurana sredstva za 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

članova u Općinskom vijeću u iznosu od 

5.500,00 kn. 

 

Članak 3. 

Pravo na redovito godišnje financiranje 

iz Proračuna Općine Vuka za 2016. godinu 

imaju političke stranke i nezavisni koje imaju 

najmanje jednog vijećnika u Općinskom 

vijeću. 

 

Članak 4. 

Sredstva za financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih članova raspoređuju se na 

način da se utvrdi jednak iznos sredstava za 

svakog člana u Općinskom vijeću te da 

pojedinoj političkoj stranci, odnosno 

nezavisnima pripadaju sredstva razmjerno 

broju njihovih članova u trenutku 

konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

Članak 5. 

Za svakog člana Općinskog vijeća 

utvrđuju se sredstva u iznosu od 500,00 kuna 

godišnje.  

 

Članak 6. 

Sredstva iz članka 2. i članka 5. ove 

Odluke raspoređuju se kako slijedi: 

  

Članak 7. 

Sredstva koja su osigurana za redovito 

financiranje političkih stranaka doznačuju se 

na žiro račun političke stranke odnosno 

nezavisnih vjećnika. 

 

Članak 8. 

Financijska sredstva iz članka 7. ove 

Odluke političke stranke mogu koristiti 

isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih 

programom i statutom političke stranke, 

odnosno programom i godišnjim financijskim 

planom. 

Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. 

ove Odluke za osobne potrebe. 

  

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u “Službenom glasniku 

Općine Vuka”, a objavit će se i na web 

stranicama Općine Vuka (www.opcina-

vuka.hr).  

 

KLASA: 400-08/15-01/06 

URBROJ: 2158/06-01-15-6 

Vuka, 28. prosinca 2015. godine 

 

Predsjednik općinskog vijeća 

Mario Perešin 

 

Temeljem članka 17., stavak 1., alineja 

1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne 

novine» broj 82/15) i članka 36. Statuta Općine 

Vuka («Službeni glasnik Općine Vuka» broj 

1/14), Općinsko vijeće Općine Vuka, na svojoj 

22. sjednici održanoj 28. prosinca 2015. 

godine, donosi  

Redn

i 

broj 

Naziv političke 

stranke 

Broj 

članov

a 

Raspoređena 

sredstava 

1. 

Hrvatski demokratski 

savez Slavonije i 

Baranje - HDSSB 

5 2.500,00 kn 

2. 
Hrvatska demokratska 

zajednica (HDZ) 
2 1.000,00 kn 

3. 

Kandidacijska lista 

grupe birača – nositelj 

Tihomir Vitić 

2 1.000,00 kn 

4. 
Hrvatska stranka 

prava (HSP) 
1 500,00 kn 

5. 
Hrvastka seljačka 

stranka (HSS) 
1 500,00 kn 

 

UKUPNO 
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5.500,00 kn 
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Godišnju analizu stanja sustava civilne 

zaštite na području 

Općine Vuka u 2015. godini 

 

I.   UVOD 

 Sustav civilne zaštite je oblik 

pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne 

zaštite u reagiranju na katastrofe i velike 

nesreće te ustrojavanja, pripremanja i 

sudjelovanja operativnih snaga civilne zaštite u 

prevenciji, reagiranju na katastrofe i 

otklanjanju mogućih uzroka i posljedica 

katastrofa i velikih nesreća. 

 Općina Vuka, u okviru svojih prava i 

obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuje, 

planira, organizira, financira i provodi civilnu 

zaštitu. 

 Člankom 17. Zakona o sustavu civilne 

zaštite propisano je da predstavnička tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave prilikom donošenja proračuna, 

razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja 

sustava civilne zaštite i godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite. 

 

II.   UGROZE 

 Bitne ugroze kojima  je podložno 

područje Općine Vuka su prirodne katastrofe: 

1. Poplave, 

2. Požari,  

3. Potresi, 

4. Suše, 

5. Snježne oborine, 

6. Poledice, 

7. Tuče, 

8. Olujno i orkansko nevrijeme, 

9. Toplinski valovi. 

  

III. MOGUĆE VRSTE I 

INTENZITET DJELOVANJA 

PRIRODNIH    KATASTROFA 

1. Poplave (moguće opasnosti i 

prijetnje) 

 

 Općina Vuka prema ustrojstvu 

vodnoga gospodarstva pripada vodnom 

području sliva Drave i Dunava, odnosno 

Slivnom području «Vuka». Slivno područje 

«Vuka» ukupne je povr�ine 1.793,28 km² i 

obuhvaęa prirodnu cjelinu hidrografskog sliva 

rijeke Vuke, Drave i Dunava. Povr�ina sliva 

koja pripada Osječko-baranjskoj ˛upaniji 

ukupne je veličine 1.117,96 km. Područje 

Općine Vuka u cijelosti svoje površine pripada 

slivu rijeke Vuka, a sama rijeka Vuka 

područjem Općine prolazi u dužini od oko 15,5 

km. 

Hrvatske vode, VGO Osijek, kao 

pravna osoba za upravljanje vodama su 

temeljni nositelj i organizator provođenja 

preventivnih mjera, pripremnih radnji i mjera 

obrane od poplava. Sve ove mjere razrađene su 

u Planu obrane od poplava Osječko-baranjske 

županije. 

 Prema statističkim pokazateljima i 

iskustvima najkritičniji mjeseci u godini za 

poplavu su ožujak i travanj, te jesen, zbog 

jakih kiša i topljenja snijega. Za ljudske i 

materijalne štete opasnosti i prijetnje od 

poplave ugroza plavljenjem nastaje samo kod 

velikih količina oborina u kratkom vremenu u 

uzvodnom dijelu sliva rijeke Vuke, kada se 

rijeke iz spojnih kanala u protoku općinom ne 

stigne evakuirati dalje.  

 

2. Požari otvorenog prostora (moguće 

opasnosti i prijetnje) 

 Sa sve većim razvojem i 

industrijalizacijom, povećanjem kapaciteta, 

proizvodnjom zapaljivih, eksplozivnih i 

otrovnih materijala, javljaju se brojne 

mogućnosti za katastrofalne požare sa velikim 

štetama i teškim posljedicama. 

Na osnovu iskustvenih podataka za 

proteklih 10 godina, na području Općine 

Vuka bilo je 2-3 požara na godinu. 

Iako je mogućnost i opasnost izbijanja 

požara otvorenog prostora, na području 

Općine Vuka, s obzirom na površine pod 

žitaricama, velika, u proteklom desetljeću 

nije bilo požara sa većim posljedicama. 

Općina Vuka raspolaže ljudskim i 

materijalno-tehničkim resursima potrebnim 

za otklanjanje opasnosti od požara 

otvorenog prostora i smanjenje stradavanja 

stanovništva i materijalnih dobara. 

Na području Općine Vuka postoji 

DVD sa ukupno oko 15 aktivnih članova.  

Za očekivati je na osnovu iskustvenih 

podataka za proteklo desetljeće, da će se trend 

izbijanja požara otvorenog prostora nastaviti 

istom učestalošću. DVD Vuka pripada 

Vatrogasnoj zajednici grada Osijeka te u 

slučaju nastanka požara većeg opsega zatražit 

će pomoć od strane JPVP grada Osijeka ili 

DVD Retfala, DVD Gornji Grad i DVD Donji 

Grad. 
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3. Potres (moguće opasnosti i prijetnje) 

 

 Potresi nisu učestali na ovom području 

pa tako i u Općini Vuka. Za prostor općine 

Vuka nije provedeno seizmičko 

mikrozoniranje, ali za Osijek i Đakovo postoje 

mjerni iskazi, te uvažavajući seizmološke karte 

za povratne periode može se utvrditi da je u 

području Općine Vuka moguć intenzitet 

potresa do 7 MKS. 

Pri 5 MKC potres osjeti većina ljudi, a 

povećavanjem se javlja opći strah i panika. 

Moguća su oštećenja na pojedinim 

zgradama, a kod većeg stupnja i razorna 

oštećenja zgrada. U prirodi su mogući 

poremećaji izdašnosti vode, stvaranja 

pukotina do odrona u udubljenjima i 

nasipima cesta. Moguće je stvaranje bazena 

vode i poremećaja u izvorima vode. 

U slučaju potresa na području Općine 

Vuka, a što je malo vjerojatno, naročito bi bila 

ugrožena središta naselja Vuka, Hrastovac i 

Lipovac Hrastinski, a posljedice ugroze, zbog 

male gustoće naseljenosti bile bi umjerene. 

 

4. Suša (moguće opasnost i prijetnje) 

 

Suša je nanosila u prošlosti (a i sada 

nanosi) neprocjenjive štete. 

U uvjetima dužeg nedostatka oborina, 

visoke temperature i niske vlage zraka ubrzava 

se isparavanje vode iz zemljišta i biljaka, što 

vodi postupnom isušivanju zemljišta, najprije 

površinskih slojeva, a kasnije i dubljih gdje se 

nalazi korijenje biljaka. 

Kako za pojavu i intenzitet suše, osim 

narušavanja sustava prevladavajućih zračnih 

strujanja velikih razmjera (opće cirkulacije 

atmosfere), veliki značaj imaju lokalni 

čimbenici (oborinski režim, intenzitet 

isparavanja zemljišta, osobine i stanje zemljišta 

i biljnog pokrivača, razina podzemnih voda), to 

se moguće opasnosti i prijetnje razlikuju od 

područja do područja. 

Suša je elementarna nepogoda, koja 

najčešće pogađa teritorij Općine Vuka, od svih 

prirodnih katastrofa. 

Prema statističkim i iskustvenim 

pokazateljima na ovom području kritični 

mjeseci za pojavu suša su srpanj – listopad. 

Broj sušnih dana varira i isti uvjetuje duljinu 

sušnog perioda. Na području općine Vuka u 

prosjeku je godišnji oko 230 bezoborinska 

dana. 

5. Snježne oborine (moguće opasnosti i 

prijetnje) 

 

Iznimno visok snježni pokrivač u 

normalnim okolnostima izravna je posljedica 

intenzivnih i dugotrajnih snježnih oborina. 

Oborine u obliku snijega javljaju se 

prosječno 25 dana u godini, ali se ne 

zadržavaju dugo i česta su odstupanja od tog 

prosjeka. 

Iako su snježne oborine u našim 

krajevima (županija i općina) redovita pojava u 

hladnijem dijelu godine, one u najvećem broju 

slučajeva ne pričinjavaju veće teškoće zbog 

male visine snježnog pokrivača i njegovog 

kratkog zadržavanja na tlu.  

S obzirom na utjecaj na cestovni 

promet, u meteorologiji je usvojeno da se 

padanje snijega od 10 cm ili više u tijeku 24 

sata, smatra elementarnom nepogodom za koju 

su vezane mnoge nevolje kao što su opskrba 

naselja različitim potrepštinama, pružanje 

zdravstvene pomoći, gubici trgovinskih radnih 

organizacija i dr. 

Osim toga, obilne snježne oborine 

mogu prouzročiti velike štete na krovnim 

konstrukcijama različitih građevina, u 

elektroprivredi i poštansko-telegrafskom 

prometu te šumskom gospodarstvu. 

Prema dosadašnjim iskustvima nije 

bilo slučajeva da su snježne oborine izazvale 

posebne poremećaje u svakodnevnom životu i 

radu stanovništva. 

 Najkritičniji mjeseci u godini su 

prosinac, siječanj i veljača. 

U cilju sprječavanja štetnih posljedica, 

koje mogu prouzročiti obilne snježne oborine, 

iako one (prema iskustvenim podacima za 

proteklo desetljeće) nisu karakteristične za 

područje Općine Vuka, provode se preventivne 

mjere zaštite na građevinskim objektima 

pravilnim projektiranjem njihovih krovnih 

konstrukcija te organizacijom nadležnih službi 

za zimsko održavanje cesta (državne, 

županijske i lokalne). 

 

6. Poledica (moguće opasnosti i 

prijetnje) 

 

Poledica, kao glatka i prozirna ledena 

prevlaka na predmetima ili na tlu, nastaje 

smrzavanjem kapljica rosulje ili kišnih kapi, 

također nije očekivana pojava (dužeg 

vremenskog trajanja) na području Općine 

Vuka, a u prosjeku se godišnje pojavljuje 36 
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dana s povoljnim uvjetima za poledicu. 

Za razliku od atmosferske poledice, 

koja nastaje dodirom «hladnih» i «toplih» 

kapljica, sekundarna poledica nastaje potpunim 

ili djelomičnim smrzavanjem postojeće vode, 

bljuzgavice ili glatkog snijega na tlu, a ovisi 

dijelom o meteorološkim prilikama, a dijelom 

o stanju na cestama (vlažnost, pokrivenost 

snijegom). 

 Sekundarna poledica je prije moguća 

na području Općine Vuka (ali bez 

karakteristike elementarne nepogode) i ona 

najveće kratkotrajne probleme može pričiniti 

prometu te poljoprivredi, voćarstvu, šumarstvu 

i elektroprivredi. 

Najugroženiji putni i prometni pravac 

je državna cesta Osijek - Đakovo. 

 Sukladno statističkim pokazateljima i 

iskustvu najkritičniji mjeseci su prosinac, 

siječanj i veljača. 

Mjere zaštite u slučaju neposredne 

opasnosti sastoje se od akcija posipanja 

prometnica odgovarajućim kemijskim 

sredstvima, solju, pijeskom (sipinom) i dr., 

čemu se pridaje pozornost kod nadležnih 

zimskih službi u Općini Vuka. 

 

7. Tuča (moguće opasnosti i prijetnje) 

 

Tuča, u usporedbi s drugim 

atmosferskim pojavama je relativno česta 

pojava na području Općine Vuka i uz sušu 

najvjerojatnija.  

Glavna karakteristika tuče je 

nepravilnost u pojavljivanju tako da može 

proći i nekoliko godina da je na jednom mjestu 

nema, a zatim je jedne godine bude na pretek. 

U 60% slučajeva tuča u našim krajevima pada 

poslije podne (između 14 i 18 sati) u trajanju 

od jedne do pet minuta, a u izuzetnim 

slučajevima i do pola sata. 

Najkritičniji mjeseci za pojavu tuče su 

travanj i srpanj jer se tada stječu najpovoljniji 

uvjeti za nastanak tuče (miješanje toplog i 

hladnog zraka). 

 Tuča prouzroči  najveće štete na  

poljoprivrednim kulturama nanoseći biljkama 

mehanička oštećenja lisne površine i 

reprodukcijskih organa (što izravno utječe na 

smanjenje ili izostajanje prinosa) te voćarstvu, 

vinogradarstvu, šumarstvu kao i građevinskim, 

prometnim i drugim objektima. 

 Štete od tuče čija visina ovisi o 

intenzitetu, trajanju i veličini zrna tuče, mogu 

se znatno smanjiti, a u nekim slučajevima i 

posve otkloniti, dobro definiranim, 

organiziranim i provođenim sustavom 

protugradne obrane. 

 

8. Oluja i orkansko nevrijeme (moguće 

opasnosti i prijetnje) 

 

Nevrijeme, kao kompleksna 

vremenska pojava, manifestira se jakim 

oborinama (često u obliku pljuskova), olujnim 

ili orkanskim vjetrom, a nerijetko i tučom. Za 

nevrijeme je karakteristična njegova prostorna 

i vremenska ograničenost (po pravilu zahvaća 

mala područja i kratko traje) te velika 

intenzivnost. 

Kako je olujni vjetar onaj koji prema 

Beauforovoj ljestvici za ocjenu jačina vjetra 

ima 8 stupnjeva (bofora) ili brzinu od 17,2 do 

20,7 m/s, odnosno 62 do 74 km/h, a orkanski 

vjetar prema istoj ljestvici ima oznaku 12 

(stupnjeva-bofora) ili brzinu od 32,7 do 36,9 

m/s, odnosno 118 do 133 km/h, ti navedeni 

vjetrovi nisu karakteristični i očekivani za 

područje Općine Vuka. 

Vjetar olujne i orkanske jačine nije 

karakterističan za područje Općine Vuka, a  

moguće pojavljivanje u našim krajevima, samo 

u kratkim i prilično nepravilnim vremenskim 

intervalima (što mu je glavna karakteristika), 

nanijelo bi velike štete svojim rušilačkim 

djelovanjem:  

- u građevinarstvu (rušiti krovove i slabije 

građevine, onemogućiti radove pomoću 

dizalica), 

- u elektroprivredi i HT prometu (kidati 

električne i telefonske vodove, rušiti 

njihove nosače), 

- u poljoprivredi i šumarstvu (uzrokovati 

polijeganje žitarica, osipanje zrna iz klasa, 

prijelom stabljike, kidanje cvijetova, 

otresanje plodova, lom grana i cijelih 

stabala voćaka i različitog šumskog drveća), 

- u prometu. 

Sukladno statističkim pokazateljima, 

unazad 10 godina na području Općine Vuka 

nije bilo elementarnih nepogoda uzrokovanih 

olujnim ili orkanskim vjetrom. 

IV.  PLANSKI I PROVEDBENI 

DOKUMENTI 

Kako bi u cijelosti bila pripravna za 

zaštitu i spašavanje u reagiranju na katastrofe, 

velike nesreće i nepogode, Općinsko vijeće 

donijelo je slijedeće planske i provedbene 

dokumente: 
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1. Procjena ugroženosti i Revizija procjene 

ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija za Općinu Vuka (2011.)  

2. Plan zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija za Općinu Vuka (2011.) 

3. Procjena ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

od katastrofa velikih nesreća (2011.) 

4. Prostorni plan uređenja Općine Vuka  

5. Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne 

zaštite (2014.) 

6. Pravilnik o zaštiti od požara (2014.) 

7. Plan gospodarenja otpadom (2010.) 

8. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i 

spašavanja 

9. Odluka o osnivanju postrojbe civilne 

zaštite opće namjene  

10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za komunalne djelatnosti 

zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u 

Općini Vuka za zimsku sezonu 

2015./2016. 

 

Kroz  Planove, Odluke i Programe 

utvrđen je broj ljudskih i materijalnih resursa, 

kojima Općina Vuka raspolaže u cilju zaštite i 

spašavanja. 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u okviru redovne 

djelatnosti i predstavljaju okosnicu sustava 

zaštite i spašavanja (Dom zdravlja, 

Veterinarska stanica, DVD, Hrvatske šume, 

Hrvatske ceste, Hrvatski crveni križ, Centar 

za socijalnu skrb), detaljno su obrađeni u 

donesenim dokumentima. 

V.   FINANCIRANJE SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE 

 Proračunom Općine Vuka za 2015. 

godinu, za financiranje sustava civilne zaštite 

osigurana su slijedeća financijska sredstva: 

- civilna 

zaštita………………….…..5.000,00 kuna 

- za vatrogastvo ....................36.000,00 kuna 

- Crveni križ Gradsko društvo Osijek 

……………………………6.000,00 kuna 

VI.   ZAKLJUČNE OCJENE 

 Stanje spremnosti operativnih snaga 

zaštite i spašavanja u slučaju nastanka nesreća 

i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti 

ocjenjuje se kao prolazno, zbog  mogućnosti 

brzog djelovanja na terenu, obučenosti i 

opremljenosti ljudstva koje sudjeluje u sustavu 

civilne zaštite. 

 

KLASA: 810-03/15-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-15-19 

U Vuki, 28. prosinca 2015. godine                                     

               

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario Perešin 

 

 

Temeljem članka 17., stavak 1., alineja 1. 

Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne 

novine» broj 82/15) i članka 36. Statuta Općine 

Vuka («Službeni glasnik Općine Vuka» broj 

1/14), Općinsko vijeće Općine Vuka, na svojoj 

22. sjednici održanoj 28. prosinca 2015. 

godine, donosi 

Godišnji plana razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Vuka 

 

 Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji 

i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 

utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s 

ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih 

dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja 

svih nositelja sustava civilne zaštite (civilna 

zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, 

udruge građana od značaja za zaštitu i 

spašavanje, službe i pravne osobe koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

djelatnosti) donose se Godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite u 2016. godini na 

području Općine Vuka. 

 

 Godišnji plan se donose na slijedeće: 

 

I.  PLANSKI DOKUMENTI 

1. Potrebno je da Općina Vuka izvrši 

reviziju planskih dokumenata sukladno 

Zakonu o sustavu civilne zaštite, 

nakon stupanja na snagu provedbenih 

akata vezanih uz navedeni zakon, 

2. Izrada planskih dokumenta povjeriti će 

se ovlaštenim pravnim osobama u 

području planiranja sustava civilne 

zaštite, 

3. Sredstva osigurati u proračunu. 

II. CIVILNA ZAŠTITA 

1.  Provesti osposobljavanje stožera zaštite i 

spašavanja i civilne zaštite Općine Vuka,  

2.  Kontinuirano provoditi osposobljavanje 

6

"Službeni glasnik Općine Vuka", broj 11/15



postrojbe civilne zaštite, 

3. Za postrojbu civilne zaštite Općine Vuka 

potrebitu opremu za rad koristit će se 

oprema kojom raspolaže Općina Vuka 

(ručna kosilica-trimer, traktorska kosilica, i 

slično), a ostala oprema će se nabavljati 

prema planu i financijskim mogućnostima. 

 

III.  VATROGASTVO: DVD VUKA 

1. Potrebno je osigurati financijska sredstva 

za potrebe DVD-a Općine Vuka u skladu sa 

Zakonom o vatrogastvu. 

 

IV. SKLONIŠTA 

1.  Planirati sredstva za održavanje 

postojećih kapaciteta objekata na 

području Općine Vuka, za potrebe 

sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u 

slučaju prirodnih katastrofa. 

 2.  Potrebno je poduzimati mjere na 

izgradnji, održavaju i sanaciji pristupih 

putova. 

V.  SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE 

SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

1. Omogućiti kontakte sa Službom za javno 

zdravstvo koja kontinuirano provodi nadzor 

nad zaraznim bolestima, vodom za piće i 

kupanje, proizvodnjom i prometom 

namirnica, odlaganjem otpadnih tvari te 

provoditi obavezne DDD mjere sukladno 

odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i 

Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 

bolesti.  

 2. Upoznavanje s obvezama koje proizlaze 

iz Zakona o crvenom križu. 

  

 VI.  FINANCIRANJE SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE 

Za provedbu ovog Plana osiguravaju se 

financijska sredstva u Proračunu Općine 

Vuka u skladu sa godišnjim planovima i 

mogućnostima. Proračunom Općine Vuka 

za 2016. godinu predviđena su financijska 

sredstva: 

- izrada planskih dokumenata 

........................................... 10.000,00 kuna 

- civilna 

zaštita…………….………..5.000,00 kuna 

- za vatrogastvo ………....…35.000,00 kuna 

- Crveni križ Gradsko društvo Osijek 

…………….………………6.000,00 kuna 

 

Proračunom 2016. godine i 

projekcijama za razdoblje od 2017. - 2018. 

godine predviđena su jednaka sredstva za 

svaku pojedinu godinu. 

 

KLASA: 810-03/15-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-15-20 

U Vuki, 28. prosinca 2015. godine                                                  

         

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario Perešin 

 

Na temelju članka 31. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 

60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 

19/13.) i članka 36. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» broj 1/14) 

Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 22. 

sjednici održanoj dana 28. prosinca 2015. 

godine donosi 

Odluku  

o visini naknade za rad članova Općinskog 

vijeća Općine Vuka 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se visina 

naknade za obavljanje dužnosti članova 

općinskog vijeća. 

Sredstava za naknadu iz prethodnog 

stavka osiguravaju se u Proračunu Općine 

Vuka. 

 

Članak 2. 

 Kada su nazočni sjednicama 

Općinskog vijeća Općine Vuka (dalje u tekstu: 

Općinsko vijeće), vijećnici imaju pravo na 

naknadu za rad u iznosu od  =150,00 kn neto 

po sjednici. 

 

Članak 3. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o visini naknade 

vijećnicima Općinskog vijeća Općine Vuka od 

02. srpnja 2013. godine. 

 

Članak 4. 

 Ova odluka  stupa na snagu danom 

donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 

2016. godine. 

 

KLASA: 021-06/15-01/02 

URBROJ: 2158/06-01-15-1 
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Vuka, 28. prosinca 2015. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario  Perešin 

 

 Temeljem članaka 14.-16. Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i Računskom 

planu («Narodne novine» broj 124/14, 115/15) 

i članka 42. Statuta Općine Vuka («Službeni 

glasnik Općine Vuka» broj 1/14), Općinski 

načelnik Općine Vuka dana 10. prosinca 2015. 

godine, donosi  

Odluku 

o popisu imovine, obveza i potraživanja  

 

Članak 1.  

 Poradi usklađenja stanja sredstava 

Općine Vuka na dan 31. prosinca 2015. godine, 

treba obaviti popis: 

1. Nefinancijska imovina  

- neproizvedene dugotrajne 

imovine 

- proizvedene dugotrajne 

imovine 

- sitnog inventara 

- nefinancijske imovine u 

pripremi 

2. Financijske imovine 

- novca na računima  

- depozita i jamčevnih pologa i 

potraživanja od zaposlenih 

- dionica i udjela u glavnici 

- potraživanja 

3. Obveza 

Članak 2.  

Za obavljanje popisa osniva se 

sljedeće povjerenstvo: 

1. Stipo Maričić, za 

predsjednika, 

2. Marko Perak, za člana i 

3. Davor Biljuš, za člana. 

 

Članak 3.  

 Organizaciju popisa vodi predsjednik 

povjerenstva. 

 

Članak 4.  

Povjerenstvo će izraditi izvještaj o 

obavljenom popisu, utvrditi viškove i 

manjkove, te dati prijedlog za otpis, odnosno 

rashodovanje i dostaviti ga do 15. veljače 

2015. godine Općinskom načelniku. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u «Službenom 

glasniku Općine Vuka». 

 

KLASA: 401-02/15-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-15-2 

Vuki, 10. prosinca 2015. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec. 

 

 

Na temelju članka 10., stavak 2. 

Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine» br. 86/08, 61/11) te članka 

42. Statuta Općine Vuka («Službeni glasnik 

Općine Vuka» br. 1/14) dana, 10. prosinca 

2015. godine, Općinski načelnik Općine Vuka 

donosi 

 

Plan prijma u službu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vuka za 2016. 

godinu 

 

Članak 1. 

U 2016. godini ne planira se prijam službenika 

i namještenika u službu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Vuka na neodređeno vrijeme. 

 

 

Članak 2. 

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u «Službenom 

glasniku» Općine Vuka. 

 

KLASA: 100-01/15-01/02 

URBROJ: 2158/06-01-15-01 

Vuka, 10. prosinca 2015. godine  

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec. 

 

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe 

o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 

100/11) i članka 42. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 1/14) 

Općinski načelnik donosi  

 

Plan prijma 

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa 

 u Općine Vuka za 2016. godinu 
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I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak l. 

Ovim Planom predviđa se prijam na 

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa tijekom 2016. godine, u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Vuka. 

 

 

II. PLAN PRIJMA, BROJ RADNA 

MJESTA 

 

Članak 2. 

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu 

predviđeno je, Pravilnikom o unutarnjem redu, 

pet službeničkih radnih mjesta: 

naziv radnog mjesta/br. 

izvršitelja/stručna sprema/br. planiranih za 

str. osp.    

- pročelnik odjela                     1                   

mag. str., str.spec.              1 

- stručni suradnik za fin. i rač. 1                           

VŠS                            0 

- referent za opće i administrativne 

poslove 1      SSS                 

1 

- komunalni redar                    1

        SSS                 

0 

- poljoprivredni redar              1       

                    SSS                 

0  

 

Trenutno su u Općini Vuka zaposlene 

tri osobe: Pročelnik JUO, stručni suradnik za 

financije i računovodstvo, te Općinski načelnik 

Općine Vuka koji dužnost obavlja 

profesionalno. 

Na stručnom osposobljavanju se nalaze 

2 osobe, jedna do 30. lipnja 2016. godine, 

druga do 24. studenog 2016. godine. 

 

Članak 3. 

 Na stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. 

godini prijam 2 osobe, i to:  

- 1 osoba sa završenim 

preddiplomskim i diplomskim 

sveučilišnim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i 

diplomskim stručnim studijem ili 

specijalističkim diplomskim 

stručnim studijem pravne struke, 

- 1 osobe sa završenom srednjom 

stručnom spremom upravnog ili 

ekonomskog smjera.   

 Radna mjesta za čije se poslove planira 

stručno osposobljavanje: 

- naziv radnog mjesta: pročelnik - stručna 

sprema: završen preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski stručni studij 

ili specijalistički diplomski stručni studij 

pravne struke, te 

- naziv radnog mjesta: referent za opće i 

administrativne poslove - stručna 

sprema: srednja stručna sprema 

upravnog ili ekonomskog smjera. 

 

Članak 4. 

  Prijam osoba na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom 

za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe 

o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

u državnim tijelima. 

 

Članak 5. 

Plan prijama provodit će se ako su 

sredstva za pokriće troškova stručnog 

osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod 

nadležne službe za zapošljavanje.  

 

Članak 6. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja, primjenjuje se od 01. siječnja 2016. 

godine, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“ i na web stranici Općine Vuka. 

 

KLASA: 103-01/15-01/02                                                                   

URBROJ: 2158/06-01-15-34 

U Vuki, 10. prosinca 2015. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

 

     

 Na temelju članka 4. stavku 3. 

Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 

86/08, 61/11) te članka 32. Uredbe o 

klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 

područnoj regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, br. 74/10 i 125/14), 

Općinski  načelnik Općine Vuka dana 10. 
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prosinca 2015. godine donosi 
 

Pravilnik o unutarnjem redu  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vuka 

 

A OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vuka (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje unutarnje 

ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Vuka (u daljnjem tekstu: Jedinstveni 

upravni odjel), uređuje se organizacija i 

utvrđuju nazivi i opisi radnih mjesta, broj 

izvršitelja, ključne odgovornosti, neophodno 

radno iskustvo, razina obrazovanja te vještine i 

kompetencije, mjerila za klasificiranje radnih 

mjesta i drugi uvjeti za raspored na radna 

mjesta, obveze i lake povrede obveza službene 

dužnosti Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 2. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje 

korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako 

na muški i ženski rod, bez obzira jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu.  

 

Članak 3. 

Pročelnik upravlja radom cijelog Jedinstvenog 

upravnog odjela na vlastitu odgovornost, a za 

svoj rad odgovara općinskom načelniku te 

nadzire rad radnika zaposlenih u Jedinstvenom 

upravnom odjelu.  

 

Pročelnik je odgovoran za zakonit, pravodoban 

i pravilan rad Jedinstvenog upravnog odjela.  

Do izbora pročelnika radom Jedinstvenog 

upravnog odjela upravlja općinski načelnik (u 

daljnjem tekstu: načelnik). Načelnik može 

imenovati privremenog pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela, iz reda 

zaposlenih službenika u Općini Vuka. Do 

izbora pročelnika Jedinstvenog upravnog 

odjela, općinski načelnik može pisanim 

ovlaštenjem ovlastiti određenog službenika da 

u okviru svojih poslova samostalno rješava i 

potpisuje akte. 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti 

pročelnika, načelnik će odrediti službenika koji 

će upravljati Jedinstvenim upravnim odjelom. 

 

Članak 4. 

Radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu 

klasificiraju se prema sljedećim mjerilima: 

-potrebno stručno znanje, 

-složenost poslova, 

-samostalnost u radu, 

-stupanj suradnje s drugim tijelima i 

komunikacije sa strankama, 

-stupanj odgovornosti, 

-utjecaj na donošenje odluka. 

Članak 5. 

Unutarnja organizacija Jedinstvenog upravnog 

odjela primarno je određena sljedećim 

procesima upravljanja:  

- Procesi unutar Jedinstvenog upravnog 

odjela: 

o Procesi upravljanja društvenim 

djelatnostima i gospodarstvom 

o Procesi upravljanja 

kulturalnim, sportskim, 

obrazovnim i zdravstvenim 

djelatnostima 

o Procesi upravljanja 

proračunom 

o Financijski procesi 

o Računovodstveni procesi 

o Knjigovodstveni procesi 

o Procesi upravljanja projektima 

o Procesi komunalnog 

gospodarstva  

o Upravni i opći procesi 

 

Članak 6. 

Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela 

utvrđen je Zakonom o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: 

Zakon), Statutom Općine Vuka i ovim 

Pravilnikom.  

 

Članak 7. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se 

sljedeća radna mjesta: 

 

 

BR. NAZIV RADNOG MJESTA 
1.1. Pročelnik 

1.2. Stručni suradnik za financije i računovodstvo 

1.3. Referent za opće i administrativne poslove  

1.4. Komunalni redar - temeljem Odluke o zajedničkom 

obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog 

redarstva s općinama Čepin i Vladislavci («Službeni 

glasnik Općine Vuka» br. 3/15 

1.5. Poljoprivredni redar - temeljem Odluke o zajedničkom 

obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog 

redarstva s općinama Čepin i Vladislavci («Službeni 

glasnik Općine Vuka» br. 3/15). 
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Članak 8. 

Osnovni opisi poslova radnih mjesta utvrđeni 

prethodnim člankom, kao i broj izvršitelja, 

ključne odgovornosti, neophodno radno 

iskustvo, razina obrazovanja te vještine i 

kompetencije, mjerila za klasificiranje radnih 

mjesta i drugi uvjeti za raspored na radna 

mjesta (u daljnjem tekstu: Opisi radnih mjesta i 

uvjeti za izvršavanje poslova) su u prilogu 

ovog Pravilnika i imaju se smatrati njegovim 

sastavnim dijelom. 

 

Članak 9. 

Osim poslova navedenih u prilogu ovog 

Pravilnika, službenik je dužan obavljati i sve 

druge poslove, koji obzirom na organizaciju 

rada, interna pravila Jedinstvenog upravnog 

odjela i uputa nadređenog, pravila i standarde 

struke, pripadaju u njegov djelokrug rada te 

sve poslove i radne zadatke za obavljanje kojih 

mu privremeno ili trajno, u skladu sa zakonom 

povjeri načelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

ili neposredno nadređeni.                          

          

C OBVEZE I POVREDE OBVEZA 

SLUŽBENE DUŽNOSTI 

 

Članak 10. 

Službenici su dužni savjesno i marljivo, 

sukladno pravilima struke izvršavati poslove 

radnog mjesta na koje su raspoređeni, 

usavršavati svoje znanje, vještine i 

kompetencije, štititi interese Republike 

Hrvatske i Općine Vuka. 

 

U izvršavanju poslova iz stavka 1. ovog članka 

te u odnosima s korisnicima usluga, kao i u 

međusobnim odnosima, službenici su se dužni 

pridržavati sljedećih temeljnih načela:  

- zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite 

javnog interesa,  

- poštivanja integriteta i dostojanstva osobe,  

- primjerenog komuniciranja,  

- posebno se odnositi prema potrebama osoba s 

poteškoćama (npr. osobe s invaliditetom),  

- pravodobnog i učinkovitog izvršavanja 

poslova,  

- poštivanja radnih obveza, savjesnog rada, 

odgovornosti za svoje postupke i rezultate 

rada,  

- dužne pažnje prema povjerenoj gradskoj 

imovini,  

- primjerenosti osobnog izgleda i radnog 

prostora,  

- uključivanja svih relevantnih subjekata u 

odlučivanje o pojedinom pitanju,  

- otvorenost prema novostima u kojima se 

unapređuju metode rada,  

- profesionalnog postupanja, čestitosti, 

objektivnosti i nepristranosti te izuzetosti od 

situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba 

interesa,  

- službene povjerljivosti i zaštite privatnosti u 

skladu s propisima,  

- poticanja izvrsnosti u radu, kolegijalnosti i 

pomoći u radu uključujući i međusobnu 

suradnju, te drugih načela sukladno posebnim 

propisima (zabrana diskriminacije, seksualnog 

uznemiravanja i dr.).  

Članak 11. 

Povrede službene dužnosti mogu biti lake i 

teške.  

Teške povrede službene dužnosti propisuju se 

Zakonom, a lake povrede Zakonom i ovim 

Pravilnikom.   

  

Članak 12. 

 Lake povrede službene dužnosti su:  

1. učestalo zakašnjavanje na posao ili 

raniji odlazak s posla, 

2. neopravdano zakašnjenje na posao 

preko sat vremena dnevno, 

3. učestalo prekoračenje vremena 

propisanog za odmor (stanku) ili 

korištenje prava na odmor (stanku) 

izvan propisanog vremena bez 

opravdanog razloga, 

4. napuštanje radnih prostorija tijekom 

radnog vremena bez odobrenja 

nadređenog službenika, 

5. neuredno čuvanje spisa, podataka ili 

druge povjerene dokumentacije, 

6. neopravdan izostanak s posla jedan 

dan, 

7. neobavještavanje nadređenog 

službenika o spriječenosti dolaska na 

posao u roku od 24 sata bez 

opravdanih razloga, 

8. neizvršenje ili nepravodobno izvršenje 

naloga načelnika ili nadređenoga bez 

opravdanog razloga, 

9. nesavjesno ili nemarno izvršenje 

naloga načelnika ili nadređenoga ili 

izvršenje naloga načelnika ili 

nadređenoga protivno pravilima 

struke, 

10. osobito blagi slučaj djela koje 

sadržava obilježja neke od teških 

povreda službene dužnosti propisanih 

odredbama Zakona, ako ovlaštena 
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osoba za pokretanje postupka zbog 

teške povrede službene dužnosti 

procijeni da nije svrhovito pokrenuti 

postupak zbog teške povrede službene 

dužnosti, 

11. druge lake povrede službene dužnosti 

koje su propisane zakonom ili drugim 

aktima načelnika. 

 

Članak 13. 

O lakim povredama službene dužnosti u prvom 

stupnju odlučuje pročelnik ili drugi službenik 

kojem je rješavanje o tome utvrđeno opisom 

poslova radnog mjesta ili odlukom pročelnika, 

a u drugom stupnju nadležni službenički sud.  

 

O lakim povredama službene dužnosti 

pročelnika upravnog tijela u prvom stupnju 

odlučuje općinski načelnik. 

 

O teškim povredama službene dužnosti u 

prvom stupnju odlučuje nadležni službenički 

sud, a u drugom stupnju Viši službenički sud 

ustrojen za državne službenike. 

 

D PLAĆE I DRUGA PRIMANJA RADNIKA 

 

Članak 14. 

Plaća službenika Jedinstvenog upravnog odjela 

određena je Odlukom o određivanju 

koeficijenata za obračun plaće službenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vuka i 

Odlukom o utvrđivanju osnovice za obračun 

plaće službenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Vuka.  

 

Dodaci na plaću i druga materijalna prava 

određena su zakonom i Pravilnikom o radu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vuka. 

 

E  ZAVRŠNE ODREDBE 

                            

Članak 15. 

Prava iz radnog odnosa i druga prava i obveze 

u vezi sa radom službenika koja nisu propisana 

ovim Pravilnikom, službenici ostvaruju na 

temelju zakona i Pravilnika o radu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vuka. 

 

Članak 16. 

Službenici zatečeni u službi u Jedinstvenom 

upravnom odjelu na dan stupanja na snagu 

ovog Pravilnika, biti će raspoređeni na radna 

mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u 

rokovima i na način propisanima zakonom 

ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima 

koje su do sada izvršavali bez provedbe 

natječaja ukoliko ispunjavaju uvjete propisane 

ovim Pravilnikom i posebnim zakonom.  

 

Službenicima i namještenicima će rješenjem o 

rasporedu biti utvrđene obveze sadržane u 

rješenjima o rasporedu važećima na dan 

stupanja na snagu ovog Pravilnika.  

 

Članak 17. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 

važiti Pravilnik o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» broj 03/14, 

01/15, 09/15). 

 

Članak 18. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u «Službenom 

glasniku Općine Vuka». 

 

KLASA: 023-05/15-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-15-6 

U Vuki, 10. prosinca 2015. Godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec.
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OPISI RADNIH MJESTA I UVJETI ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA 

Broj radnog mjesta: 

1.1. 
Broj izvršitelja: 

1 
Mjesto rada: Vuka 
Radno vrijeme: puno 
Opis radnog mjesta: 

 Upravlja radom i organizira rad u Jedinstvenog upravnom odjelu sukladno zakonu i ostalim 

propisima – 10% 

 Vodi brigu o izvršavanju posla u Jedinstvenom upravnom odjelu, raspoređuje radne zadatke 

unutar Jedinstvenog upravnog odjela, nadzire izvršavanje zadataka, daje upute za rad 

službenicima unutar Jedinstvenog upravnog odjela te koordinira radom Jedinstvenog upravnog 

odjela – 5% 

 Brine o zakonitom i učinkovitom radu Jedinstvenog upravnog odjela u odnosu na obveze 

načelnika i općinskog vijeća – 5% 

 Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i 

regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama – 5% 

 Pomaže načelniku u donošenju odluka iz njegovog djelokruga – 5% 

 Vodi brigu o pravilnom korištenju imovine i sredstava rada Jedinstvenog upravnog odjela – 

5% 

 Vodi brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Jedinstvenog upravnog 

odjela – 5% 

 Organizira i nadzire poslove vezane za proračun i financije, komunalnu djelatnost, rad, 

zdravstvo i socijalnu skrb, prostorno planiranje, gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu i 

spašavanje – 15% 

 Provodi nadzor nad primjenom propisa uredskog poslovanja – 5% 

 Vodi upravne postupke iz nadležnosti Općine – 5% 

 Prati zakonske propise i vodi računa o pravilnoj primjeni istih te osigurava usklađenje 

općinskih akata, prati propise s područja koja su u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela 

te predlaže i donosi prijedloge akata u vezi s njegovim radom – 5% 

 Izrađuje nacrte svih akata koje donose načelnik i općinsko vijeće – 10% 

 Izrađuje sve ugovore koje sklapa Općina Vuka – 5% 

 Donosi akte u okviru svojih ovlaštenja, donosi rješenja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog 

odjela – 5% 

 Upravlja procesom javne nabave – 5% 

 Odlučuje o povredama službene dužnosti službenika Jedinstvenog upravnog odjela – 5% 

 Rješenjem odlučuje o prijmu u službu, i prestanku službe, rasporedu na radna mjesta te o 

drugim pravima i obvezama službenika Jedinstvenog upravnog odjela 

 Prisustvuje svim sjednicama općinskog vijeća 

 Izvršava i ostale poslove po potrebi iz djelokruga rada Općine po nalogu načelnika 

 Izvršava i druge poslove koji su mu zakonom, statutom i drugim aktima te odlukama 

Upravnog vijeća stavljeni u nadležnost 

Stupanj samostalnosti: 
Uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima ograničenu samo 

općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnog tijela. 

Naziv radnog mjesta: Pročelnik 

Kategorija radnog mjesta: I. kategorija 

Potkategorija radnog mjesta: Glavni rukovoditelj 

Klasifikacijski rang: 1 

Nadređeni: Načelnik 

Podređeni: Stručni suradnik za financije i računovodstvo, referent za administrativne poslove 
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Stupanj složenosti poslova: 
Najviša razina koja uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos 

razvoju novih koncepata te rješavanje strateških zadaća. 
Ključne odgovornosti za: 

 Organizaciju, funkcioniranje, razvoj i učinkovitost cjelokupnog Jedinstvenog upravnog odjela  

 Pravovremeno provođenje zaključaka i odluka općinskog vijeća načelnika  

 Zakonitost rada i poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela 

 Valjanost poslovne politike i njene provedbe 

 Postizanje ciljeva definiranih poslovnom politikom Jedinstvenog upravnog odjela 

 Pravilnu primjenu zakonskih propisa u poslovanju 

 Pravilnu primjenu postupaka i metoda rada 

 Materijalna sredstva rada  

 Namjensko trošenje sredstava 
Stupanj odgovornosti: 
Uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, 

uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje 

odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu. 
Neophodno radno iskustvo: 
Minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
Neophodna razina obrazovanja: 
Minimalno diplomski sveučilišni studij (7. stupanj), pravo, iznimno, sveučilišni prvostupnik 

pravne struke odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima minimalno pet (5) godina 

radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje. 
Neophodne vještine i kompetencije: 

 Izvrsne organizacijske, analitičke, pregovaračke i komunikacijske vještine 

 Kooperativnost i spremnost na timski rad 

 Emocionalna inteligencija 

 Vještine nošenja sa stresom 

 Vještine upravljanja vremenom 

 Savjesnost, odgovornost i radna učinkovitost 

 Zdravstvena sposobnost 

 Napredno poznavanje  engleskog jezika u govoru i pismu (C1) 

 Položen državni stručni ispit 

 Napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, internet, e-mail) 
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Broj radnog mjesta: 1.2. Broj izvršitelja: 
1 Mjesto rada: Vuka 

Radno vrijeme: puno 
Opis radnog mjesta: 

 Izvršava rad u Jedinstvenom upravnom odjelu 

 Sudjeluje u pripremi informacija za projekciju priljeva i odljeva (cash flow) za određene 

vremenske periode (godišnje, mjesečno, tjedno) – 10% 

 Vrši sve vrste plaćanja, te izvršava poslove vođenja platnog prometa putem računa Općine – 

5% 

 Priprema dokumentaciju i izvješća za potrebe nadređenih, te priprema podatke za izradu 

proračuna i sudjeluje u predlaganju financijskih planova i osigurava njihovo provođenje – 5% 

 Izrađuje prijedlog proračuna i njegovih izmjena i dopuna – 5% 

 Obavlja poslove praćenja izvršenja Proračuna Općine, (prati priljev sredstava u proračun kao 

i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom) – 5% 

 Izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, izrađuje 

financijske, statističke, porezne, te ostale izvještaje propisane zakonom – 5% 

 Vodi knjigovodstvene evidencije imovine Općine – 5% 

 Vodi poslove osiguranja imovine – 5% 

 Izvršava poslove vezane uz postupke javne nabave – 5% 

 Proučava zakonske propise iz područja financija i računovodstva i pravilno ih primjenjuje – 

5% 

 Pravilno koristi financijska sredstva te daje mišljenje o njihovom raspoređivanju – 5% 

 Provodi dogovorenu financijsku politiku u Jedinstvenom upravnom odjelu – 5% 

 Sudjeluje u provođenju dogovorene računovodstvene i porezne politike u skladu s važećim 

zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima – 5% 

 Knjiži poslovne procese na temelju vjerodostojne dokumentacije – 5% 

 Sudjeluje u izradi obračuna i knjiženja u području financija i računovodstva – 5% 

 Izvršava obračun i isplatu plaća i drugih primanja službenika Jedinstvenog upravnog odjela – 

5%  

 Prati dospijeća obveza i vodi brigu o naplati potraživanja te priprema podatke za prisilnu 

naplatu dugovanja, nadzire izvršenje financijskih obveza po ugovorima – 10% 

 Po potrebi izvršava i druge administrativno-financijske poslove (uvozna i izvozna 

dokumentacija, obračun kamata, likvidatura knjigovodstvenih isprava, blagajničko 

poslovanje, urudžbena evidencija i sl.) – 5% 

 Izvršava sve druge poslove u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno potrebama 

Jedinstvenog upravnog odjela 

 Izvršava sve ostale poslove prema nalogu neposredno nadređenog ili načelnika 
Stupanj samostalnosti: 
Ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika. 
Stupanj složenosti: 
Uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u 

čijem se rješavanju primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili 

stručnih tehnika. 
Ključne odgovornosti za: 

 Pravovremeno, uredno i stručno izvršenje povjerenih poslova 

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik za financije i računovodstvo 

Kategorija radnog mjesta: III. kategorija 

Potkategorija radnog mjesta: Stručni suradnik za financije i računovodstvo 

Klasifikacijski rang: 8 

Nadređeni: Pročelnik 

Podređeni: nema 
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 Pravilnu primjenu zakonskih propisa u poslovanju 

 Provedbu poslova i radnih zadataka iz djelokruga svog opisa posla 

 Zakonitost rada i postupanja 

 Pravilna primjena postupaka i metoda rada 

 Odgovornost za materijalna sredstva rada 

 Namjensko trošenje sredstava 
Stupanj odgovornosti: 
Uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te ispravnu primjenu 

postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 
Neophodno radno iskustvo: 
Minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 
Neophodna razina obrazovanja: 
Minimalno dodiplomski studij (6. stupanj), ekonomija 
Neophodne vještine i kompetencije: 

 Izvrsne organizacijske, analitičke, pregovaračke i komunikacijske vještine 

 Kooperativnost i spremnost na timski rad 

 Emocionalna inteligencija 

 Vještine nošenja sa stresom 

 Vještine upravljanja vremenom 

 Savjesnost, odgovornost i radna učinkovitost 

 Zdravstvena sposobnost 

 Napredno poznavanje  engleskog jezika u govoru i pismu (B2) 

 Položen državni stručni ispit 

 Poznavanje rada na računalu (MS Office, internet, e-mail) 
 

 

 

Broj radnog mjesta: 1.3. Broj izvršitelja: 
1 Mjesto rada: Vuka 

Radno vrijeme: puno 
Opis radnog mjesta: 

 Obavlja sve administrativno tehničke i uredske poslove za potrebe Općinskog načelnika, 

Općinskog vijeća, njihovih radnih tijela, te pročelnika – 20% 

 Obavlja protokolarne poslove za potrebe Općinskog načelnika i pročelnika – 10% 

 Vodi podsjetnik, organizira sastanke i prijem stranaka za potrebe Općinskog načelnika i 

Pročelnika – 10% 

 Vodi propisane evidencije iz uredskog poslovanja, urudžbeni zapisnik, upisnik predmeta 

upravnog postupka, arhivu te prijem i otpremu pošte, i svu potrebnu evidenciju – 30%  

 brine i odgovoran je za arhiviranje odluka i akata, vodi prijemni ured (pisarnicu) – 10% 

 vodi propisane evidencije o zaprimljenim očitovanjima, protokolarnim obvezama – 5% 

 prima, otvara i otprema običnu i povjerljivu načelnikovu poštu, te izrađuje pismena prema 

nalogu Načelnika – 5% 

 surađuje s tijelima državne uprave i drugim institucijama – 5% 

 obavlja stručne, normativne i dokumentacijske poslove općinske uprave u samoupravnom 

Naziv radnog mjesta: Referent za opće i administrativne poslove 

Kategorija radnog mjesta: III. kategorija 

Potkategorija radnog mjesta: Referent 

Klasifikacijski rang: 11 

Nadređeni: Pročelnik 

Podređeni: nema 
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djelokrugu – 5% 

 obavlja i sve druge stručne i uredske poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika, 

 omogućuje građanima podnošenje prigovora i pritužbi te izdaje obrasce. 
Stupanj samostalnosti: 
Uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika. 
Stupanj složenosti: 
Uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih 

postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 
Ključne odgovornosti za: 

 Pravovremeno, uredno i stručno izvršenje povjerenih poslova 

 Pravnu valjanost i zakonitost u svome radu 

 Pravilnu primjenu zakonskih propisa u poslovanju 

 Zakonitost rada i postupanja 

 Pravilna primjena postupaka i metoda rada 

 Namjensko trošenje sredstava 

 Odgovornost za materijalna sredstva rada 
Stupanj odgovornosti: 
Uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu 

izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Stupanj stručne komunikacije koji 

uključuje kontakte unutar upravnog tijela, a povremeno i izvan upravnog tijela, u prikupljanju ili 

razmjeni informacija  
Neophodno radno iskustvo: 
Minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 
Neophodna razina obrazovanja: 
Srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera 
Neophodne vještine i kompetencije: 

 Organizacijske i komunikacijske sposobnost 

 Poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet, e-mail) 

 Položen državni stručni ispit 

 Upravljanje vremenom 

 Diskretnost  i povjerljivost 

 Usmjerenost na detalje i rokove 

 Sposobnost filtriranja informacija i određivanja prioriteta 
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Broj radnog mjesta: 1.4. Broj izvršitelja: 
1 Mjesto rada: Vuka 

Radno vrijeme: sukladno Odluci o zajedničkom 

obavljanju poslova poljoprivrednog i 

komunalnog redarstva s općinama Čepin i 

Vladislavci («Službeni glasnik Općine Vuka» 

br. 3/15) 
Opis radnog mjesta: 

 Primjenjuje zakonske propise iz područja svoje nadležnosti,  

 Obavlja kontrolu objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javnih površina, te prijavljuje 

oštećenja i nedostatke Pročelniku, 

 Obavlja stalnu i neposrednu kontrolu nad provođenjem Odluke o komunalnom redu, te 

podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge radnje za 

otklanjanje uočenih nepravilnosti, 

 Obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja, kao i donosi rješenja za koja je 

nadležan po propisima o komunalnom gospodarstvu, 

 Vodi propisane očevidnike i izdaje izvode iz tih očevidnika, 

 Surađuje pri izradi prijedloga i nacrta akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, 

 Organizira provođenje mjera dezinsekcije i deratizacije, 

 obavlja kontrolu i poduzima mjere za sanaciju divljih deponija, skupljanja i odvoza i 

deponiranje glomaznog otpada, zemlje i drugih iskopa, 

 nadzire utjecaj štetnih tvari na okoliš i brine o zaštiti okoliša, 

 brine o zaštiti zraka,  

 organizira i kontrolira postavu reklama i natpisa,  

 sudjeluje u vršenju mjerenja za potrebe ugovaranja zakupa poslovnih i drugih prostora, za 

obračun komunalne naknade,  

 vrši izmjere javnih površina u svrhu privremenog zakupa,  

 vrši naplatu za korištenje prigodnih i povremenih objekata,  

 daje podatke i sastavlja izvješća iz svog djelokruga rada za potrebe općinskih tijela i vanjskih 

korisnika,  

 sastavlja izvješće o radu, 

 obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela. 
Stupanj samostalnosti: 
Samostalnost u radu u jednostavnim i rutinskim poslovima uz stalni nadzor i upute Pročelnika. 
Stupanj složenosti poslova: 
Razina koja uključuje uglavnom jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju 

primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Stalan doprinos u 

usklađivanju akata i tehnika rada vezanih za djelokrug rada. 
Ključne odgovornosti za: 

 Pravovremeno, uredno i stručno izvršenje povjerenih poslova 

 Pravilnu primjenu zakonskih propisa u poslovanju 

 Zakonitost rada i postupanja 

 Pravilna primjena postupaka i metoda rada 

Naziv radnog mjesta: Komunalni redar – temeljem Odluke o zajedničkom obavljanju poslova 

poljoprivrednog i komunalnog redarstva s općinama Čepin i Vladislavci 
Kategorija radnog mjesta: III. kategorija 

Potkategorija radnog mjesta:  Referent 

Klasifikacijski rang: 11. 

Nadređeni: Pročelnik 

Podređeni: nema 

18

"Službeni glasnik Općine Vuka", broj 11/15



 Odgovornost za materijalna sredstva rada 
Stupanj odgovornosti: 
Uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te ispravnu primjenu 

postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 
Neophodno radno iskustvo: 
Minimalno 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
Neophodna razina obrazovanja: 
Srednja stručna sprema tehničke struke 
Neophodne vještine i kompetencije: 

 Savjesnost, odgovornost i radna učinkovitost 

 Zdravstvena sposobnost 

 Položen državni stručni ispit 

 Položen vozački ispit B kategorije 

 Poznavanje rada na računalu  
 

Broj radnog mjesta: 1.5. Broj izvršitelja: 
1 Mjesto rada: Vuka 

Radno vrijeme: sukladno Odluci o zajedničkom 

obavljanju poslova poljoprivrednog i 

komunalnog redarstva s općinama Čepin i 

Vladislavci («Službeni glasnik Općine Vuka» 

br. 3/15) 
Opis radnog mjesta: 

 Primjenjuje zakonske propise iz područja svoje nadležnosti,  

 nadzire provođenje odluke o agrotehničkim mjerama, 

 poduzima radnje u svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja 

poljoprivredne proizvodnje, 

 poduzima radnje u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, 

 poduzima radnje u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj proizvodnji, 

 izrađuje zapisnike o utvrđenom stanju,  

 obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem načina korištenja i gospodarenja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Općine,  

 daje naloge, izdaje obvezne prekršajne naloge, naplaćuje novčane kazne na licu mjesta, u 

svezi poslova iz svog djelokruga,  

 obavlja kontrolu objekata i uređaja komunalne infrastrukture u poljoprivredi, javnih površina, 

te prijavljuje oštećenja i nedostatke Pročelniku, 

 obavlja stalnu i neposrednu kontrolu nad provođenjem odluka iz svoje nadležnosti, te podnosi 

zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge radnje za otklanjanje 

uočenih nepravilnosti,  

 obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja, kao i donosi rješenja u 

jednostavnijim upravnim stvarima iz svoje nadležnosti,  

 vodi propisane očevidnike i izdaje izvode iz tih očevidnika,  

 surađuje pri izradi prijedloga i nacrta akata iz svoj djelokruga,  

 obavlja kontrolu i poduzima mjere za sanaciju divljih deponija, skupljanja i odvoza i 

Naziv radnog mjesta: Poljoprivredni redar - temeljem Odluke o zajedničkom obavljanju poslova 

poljoprivrednog i komunalnog redarstva s općinama Čepin i Vladislavci  
Kategorija radnog mjesta: III. kategorija 

Potkategorija radnog mjesta:  Referent 

Klasifikacijski rang: 11. 

Nadređeni: Pročelnik 

Podređeni: nema 
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deponiranje glomaznog otpada, zemlje i drugih iskopa izvan građevinskog zemljišta,  

 nadzire utjecaj štetnih tvari na okoliš i brine o zaštiti okoliša,  

 brine o zaštiti zraka,  

 organizira i kontrolira postavu reklama i natpisa na svom području,  

 daje podatke i sastavlja izvješća iz svog djelokruga rada za potrebe općinskih tijela i vanjskih 

korisnika,  

 sastavlja izvješće o radu,  

 obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela. 
Stupanj samostalnosti: 
Samostalnost u radu u jednostavnim i rutinskim poslovima uz stalni nadzor i upute Pročelnika. 
Stupanj složenosti poslova: 
Razina koja uključuje uglavnom jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju 

primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Stalan doprinos u 

usklađivanju akata i tehnika rada vezanih za djelokrug rada. 
Ključne odgovornosti za: 

 Pravovremeno, uredno i stručno izvršenje povjerenih poslova 

 Pravilnu primjenu zakonskih propisa u poslovanju 

 Zakonitost rada i postupanja 

 Pravilna primjena postupaka i metoda rada 

 Odgovornost za materijalna sredstva rada 
Stupanj odgovornosti: 
Uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te ispravnu primjenu 

postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 
Neophodno radno iskustvo: 
Minimalno 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
Neophodna razina obrazovanja: 
Srednja stručna sprema tehničke ili poljoprivredne struke 
Neophodne vještine i kompetencije: 

 Savjesnost, odgovornost i radna učinkovitost 

 Zdravstvena sposobnost 

 Položen državni stručni ispit 

 Položen vozački ispit B kategorije 

 Poznavanje rada na računalu  
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«Službeni glasnik Općine Vuka» službeno glasilo Općine Vuka 

Izdaje: Općina Vuka 

 Za izdavača: Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka 

Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka 
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