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1419. 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac („Općinski glasnik“ Općine Bizovac“ br. 1/21.) i članka 10. 

stavka 1. Odluke o socijalnoj skrbi („Općinski glasnik“ Općine Bizovac broj 8/22.) Općinski načelnik Općine 

Bizovac donosi 

ODLUKU 

o utvrđivanju osnovice za ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi 

 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom određuje se osnovica na temelju koje se ostvaruju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi. 

Visina osnovice utvrđuje se u iznosu od 132,72 € . 

 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Općinskom glasniku“ Općine 

Bizovac. 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 

KLASA:     550-01/23-01/02 

URBROJ:  2158-10-2-1-23-1 

                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK 

Bizovac,     24. ožujka  2023. godine                                                        Srećko Vuković, v.r. 

 

 

1420. 

Na temelju članka 95. stavka 4. i članka 116. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 46.  stavka  

3. podstavka 13. Statuta Općine Bizovac, (“Općinski glasnik“ Općine Bizovac broj 1/21.), na prijedlog  

pročelnika, Općinski načelnik Općine Bizovac  dana  24  . ožujka  2023. godine, donosi  

 

                                         PRAVILNIK 

                                       o ocjenjivanju službenika i namještenika 

                                     Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Bizovac 

 

OPĆE ODREDBE  

  

Članak 1.  

Ovim Pravilnikom utvrđuju se postupak i kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika u Općini Bizovac 

te sadržaj obrazaca o ocjenjivanju.  

Svrha ocjenjivanja je poticanje službenika na učinkovito obavljanje zadaća te utvrđivanje doprinosa 

službenika u obavljanju poslova, kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u službi te primjenu drugih 

odredbi propisa u službeničkim odnosima vezanih uz ocjenjivanje.  

  

Članak 2.  

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

na muški i ženski rod.  

  

Članak 3.  

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici jesu:  

a) „odličan“ – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika najviše kvalitete i 

osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe odnosno radnih zadataka;  

b) „vrlo dobar“ – ukoliko je rad službenika i namještenika naročito dobar i osigurava 

prvorazredno izvršavanje službe odnosno radnih zadataka;  

c) „dobar“ – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika prosječne kvalitete 

osiguravajući pouzdano obavljanje službe odnosno radnih zadataka;  
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d) „zadovoljava“ – ukoliko rad i učinkovitost službenika i namještenika osigurava najmanju 

moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe odnosno radnih 

zadataka;  

e) „ne zadovoljava“ – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika ispod minimuma 

standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe odnosno 

radnih zadataka.     

                                

II.  KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA  

  

Članak 4.  

Ocjena službenika temelji se na sljedećim kriterijima:  

  

1. Stručnost  

  

          a) odličan – odlično poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno 

usavršava;  

          b) vrlo dobar – vrlo dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovito se stručno 

usavršava;  

          c) dobar – prosječno poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovito se stručno 

usavršava;  

          d) zadovoljava – zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, povremeno 

se stručno usavršava;  

          e) ne zadovoljava – nedovoljno poznaje zakone i druge propise, ne poštuje pravila struke i službe, 

nedovoljno se stručno usavršava.  

  

2. Kreativnost i samostalnost  

  

          a) odličan – u obavljanju radnih zadataka uvijek je kreativan i samostalan, uvijek pronalazi najbolja 

rješenja sukladno pozitivnim pravnim propisima, često predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom 

radnom mjestu, odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;  

          b) vrlo dobar – u obavljanju radnih zadataka vrlo često je kreativan i samostalan, vrlo često pronalazi 

najbolja rješenja sukladno pozitivnim pravnim propisima, često predlaže rješenja za poboljšanje rada na 

svom radnom mjestu, odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;  

          c) dobar– u obavljanju radnih zadataka često je kreativan i samostalan, često pronalazi najbolja 

rješenja sukladno pozitivnim pravnim propisima, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom 

mjestu, odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;  

          d) zadovoljava – u obavljanju radnih zadataka rijetko je kreativan i samostalan, rijetko pronalazi 

rješenja sukladno pozitivnim pravnim propisima, rijetko predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom 

radnom mjestu, odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;  

           e) ne zadovoljava – u obavljanju radnih zadataka nije kreativan i samostalan, vrlo rijetko pronalazi ili 

uopće ne pronalazi rješenja sukladno pozitivnim pravnim propisima, vrlo rijetko predlaže ili uopće ne 

predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je 

raspoređen.  

  

3. Samoinicijativnost  

  

          a) odličan – u obavljanju poslova potpuno je samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć 

i savjet traži samo u slučaju rješavanja najsloženijih poslova;  

          b) vrlo dobar – u obavljanju poslova vrlo često je samoinicijativan, uglavnom sam rješava zadatke 

radnog mjesta, pomoć i savjet traži samo u slučaju rješavanja najsloženijih poslova;  

          c) dobar – u obavljanju poslova često je samoinicijativan, uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, 

pomoć i savjet traži samo u slučaju rješavanja najsloženijih poslova;  

          d) zadovoljava – u obavljanju poslova rijetko je samoinicijativan, često ga je potrebno upućivati u rad, 

pomoć i savjet često traži u slučaju rješavanja poslova;  

          e) ne zadovoljava – u obavljanju poslova nije samoinicijativan, potrebno ga je stalno upućivati u rad, 

pomoć i savjete traži vrlo često;  
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4.  Kvaliteta obavljenog rada  

  

          a) odličan – u poslovima koje obavlja nije potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova 

stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora;  

          b) vrlo dobar – u poslovima koje obavlja vrlo rijetko je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada 

s osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora;  

          c) dobar – u poslovima koje obavlja povremeno je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s 

osnova stručnosti, pravila struke i službe povremeno je bilo prigovora;  

          d) zadovoljava – u poslovima koje obavlja potrebno je intervenirati i tražiti izmjene, na kvalitetu 

njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe vrlo često je bilo prigovora;  

          e) ne zadovoljava – u poslovima koje obavlja često je potrebno intervenirati i tražiti izmjene, ispravke 

ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe vrlo često je bilo prigovora;  

  

 

5.  Opseg obavljanja poslova i poštivanje zadanih rokova  

  

          a) odličan – poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u cijelosti i to u zadanim 

rokovima;  

          b) vrlo dobar – poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u najvećem dijelu i to u 

zadanim rokovima;  

          c) dobar – poslove radnog mjesta na koje je raspoređen pretežito je obavio i to pretežito u zadanim 

rokovima;  

          d) zadovoljava – poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u manjem dijelu, ali ponekad 

izvan zadanih rokova;  

          e) ne zadovoljava – obavio je izrazito mali dio poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i to u 

većem dijelu izvan zadanih rokova.  

  

6.  Poštivanje radnog vremena  

  

          a) odličan -uvijek na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog 

rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija, uvijek kada potreba posla to zahtijeva, ostaje 

raditi i nakon isteka ranog vremena;  

          b) vrlo dobar – uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja 

nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija, ponekad kada potreba posla to 

zahtijeva, ostaje raditi i nakon isteka ranog vremena;  

          c) dobar – ponekad kasni na posao, i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te 

se rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;  

          d) zadovoljava – često kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, 

te se često nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;  

          e) ne zadovoljava  - učestalo, gotovo svakodnevno kasni na posao i odlazi ranije s posla bez 

odobrenja nadređenog rukovoditelja te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;  

  

7.  Odnos prema nadređenima, suradnicima i strankama  

  

          a) odličan – iznimno je korektan prema ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi iznimno 

korektno i  ljubazno;  

          b) vrlo dobar – korektno  surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi vrlo korektno 

i ljubazno;  

          c)  dobar-  uglavnom korektno  surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se dobro odnosi i 

uglavnom je korektan i ljubazan;  

          d) zadovoljava – zadovoljavajuće ne uvijek i korektno surađuje s ostalim suradnicima, a prema 

strankama se odnosi na zadovoljavajući način i nije uvijek naročito ljubazan;  

          e)  ne zadovoljava – nedovoljno surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se često odnosi 

nekorektno i neljubazno.  

  

 

  

      III. KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE NAMJEŠTENIKA  
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Članak 5.  

Ocjena namještenika temelji se na sljedećim kriterijima:  

  

1. Stručnost  

  

          a) odličan – izvrsno poznaje i poštuje pravila struke, stalno se stručno usavršava;  

          b) vrlo dobar – vrlo dobro poznaje i poštuje pravila struke, redovito se stručno usavršava;  

          c) dobar – dobro poznaje i poštuje pravila struke, redovito se stručno usavršava;  

          d)zadovoljava – zadovoljavajuće poznaje i poštuje pravila struke i službe, povremeno se stručno 

usavršava;  

          e) ne zadovoljava– nedovoljno poznaje i ne poštuje pravila struke i službe, nedovoljno se stručno 

usavršava.  

  

 

2.  Kvaliteta obavljenog rada  

  

          a) odličan – u poslovima koje obavlja nije potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova 

pravila struke nije bilo prigovora;  

          b) vrlo dobar – u poslovima koje obavlja vrlo rijetko je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada 

s osnova pravila struke nije bilo prigovora;  

          c) dobar – u poslovima koje obavlja povremeno je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s 

osnova pravila struke povremeno je bilo prigovora;  

          d) zadovoljava – u poslovima koje obavlja potrebno je intervenirati i tražiti izmjene, na kvalitetu 

njegova rada s osnova pravila struke vrlo često je bilo prigovora;  

          e) ne zadovoljava – u poslovima koje obavlja često je potrebno intervenirati i tražiti izmjene, ispravke 

ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke vrlo često je bilo prigovora.  

  

3. Opseg obavljanja poslova i poštivanje zadanih rokova  

  

          a) odličan – poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u cijelosti i to u zadanim 

rokovima;  

          b) vrlo dobar – poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u najvećem dijelu i to u 

zadanim rokovima;  

          c) dobar – poslove radnog mjesta na koje je raspoređen pretežito je obavio i to pretežito u zadanim 

rokovima;  

          d) zadovoljava – poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u manjem dijelu, ali ponekad 

izvan zadanih rokova;  

          e) ne zadovoljava -obavio je izrazito mali dio poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i to u 

većem dijelu izvan zadanih rokova.  

  

4.  Poštivanje radnog vremena  

  

          a) odličan – uvijek na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog 

rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija, uvijek kada potreba posla to zahtijeva, ostaje 

raditi i nakon isteka ranog vremena;  

          b) vrlo dobar – uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja 

nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija, ponekad kada potreba posla to 

zahtijeva, ostaje raditi i nakon isteka ranog vremena;  

          c) dobar – ponekad kasni na posao, i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te 

se rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;  

          d) zadovoljava  - često kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, 

te se često nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;  

          e) ne zadovoljava – učestalo, gotovo svakodnevno kasni na posao i odlazi ranije s posla bez 

odobrenja nadređenog rukovoditelja te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;  

  

5.  Odnos prema nadređenima, suradnicima i strankama  

  

          a) odličan – iznimno je korektan odnos  

          b) vrlo dobar – korektan odnos  
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          c) dobar – uglavnom korektan odnos 

          d) zadovoljava – zadovoljavajući, ne i uvijek korektan odnos          

          e) ne zadovoljava – nedovoljno korektan odnos 

  

     IV. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA  

  

Članak 6.  

Rad službenika ocjenjuje se prema kriterijima iz članka 4. ovog Pravilnika zaokruživanjem   slovne oznake 

(a., .b, .c.,….) ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij, na obrascu oznake O – 1, koji se nalazi u 

privitku i čini sastavni dio ovog Pravilnika (Privitak 1.).  

Rad namještenika ocjenjuje se prema kriterijima iz članka 5. ovog Pravilnika zaokruživanjem slovne oznake 

(.a., .b, .c.,….) ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij, na obrascu oznake O – 2, koji se nalazi u 

privitku i čini sastavni dio ovog Pravilnika (Privitak 2.).  

       Broj bodova za svaku ocjenu određuje se po slovnoj oznaci kako slijedi:  

a) 10 bodova,  

b) 8 bodova,  

c) 5 bodova,  

d) 3 boda,  

e) 1 bod.  

  

Članak 7.  

Ocjena službenika i namještenika dobiva se zbrajanjem broja bodova kojima je njihov rad ocjenjen prema 

svim kriterijima iz ovog Pravilnika kako slijedi:  

1. „odličan“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike  od 62 do 70 ; za namještenike od 42 do 

50  

2. „vrlo dobar“ – ako je zbroj postignutih bodova  za službenike od 56 do 61; za namještenike od 30 

do 41 

3. „dobar“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike  od 36 do 55 ; za namještenike od 20 do 29  

4. „zadovoljava“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike  od 22 do 35; za namještenike od 11 

do 19   

5. „ne zadovoljava“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike   do 21; za namještenike do 10 

 

 

Članak 8.  

Prijedlog godišnje ocjene za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac 

izrađuje pročelnik.   

Službenike i namještenike ocjenjuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac.  

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac ocjenjuje načelnik Općine Bizovac.  

Prijedlog godišnje ocjene dostavlja se na Obrascima za ocjenjivanje iz članaka 6. ovog Pravilnika.  

U postupku ocjenjivanja Jedinstveni upravni odjel Općine Bizovac dužan je pružati odgovarajuću stručnu 

pomoć nadređenom službeniku.   

  

Članak 9.  

Pročelnik je tijekom kalendarske godine dužan kontinuirano pratiti rad i postupanje te poštivanje službene 

dužnosti i osobno ponašanje službenika i namještenika, poticati na kvalitetno i učinkovito izvršavanje 

službenih zadaća, poštivanje službene dužnosti i primjereno ponašanje i ukazivati na propuste i nepravilnosti 

tijekom kalendarske godine.  

  

Članak 10.  

Prijedlog godišnje ocjene potpisuju pročelnik te službenik/namještenik kojeg se ocjenjuje.  

Pročelnik je dužan omogućiti službeniku/namješteniku uvid u prijedlog godišnje ocjene i sve priloge uz 

prijedlog ocjene (npr. Izvješće o obavljanju izvanrednih poslova, prijedlog ocjene prethodno nadređenog 

službenika i sl.).  

Službenik/namještenik ima pravo dati primjedbu na prijedlog godišnje ocjene, a pročelnik je dužan očitovati  

se na izjavljenu primjedbu službenika/namještenika.  

Ako službenik/namještenik odbije potpisati prijedlog godišnje ocjene, pročelnik će o tome sastaviti službenu 

bilješku.  
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Prijedlog godišnje ocjene za pročelnika potpisuje načelnik i pročelnik kojeg se ocjenjuje.  

Odredbe stavka 2. do 4. članka na odgovarajući način se primjenjuju prilikom ocjenjivanja pročelnika.  

   

Članak 11.  

O ocjeni se donosi rješenje.  

Rješenje o ocjeni donosi pročelnik.  

Rješenje o ocjeni pročelnika donosi načelnik.  

Rješenje o ocjeni za svakog pojedinog službenika i namještenika donosi se do 31. ožujka za prethodnu 

kalendarsku godinu.  

Ocjena mora biti obrazložena te je popunjeni Obrazac za ocjenjivanje sastavni dio rješenja o ocjeni i temelj 

je izreke rješenja za ocjenjivanje.  

Po izvršnosti rješenja o ocjeni, ocjena se unosi u osobni očevidnik.  

O ocjenama službenika i namještenika, Pročelnik upravnog tijela dužan je sačiniti skupno izvješće, te isto 

dostaviti načelniku.  

Skupno izvješće sastavlja se na obrascu O – 3 koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Pravilnika 

(Privitak 3.).  

Članak 12.  

Službenik/namještenik koji je tijekom godine, koja je predmet ocjenjivanja, radio manje od 6 mjeseci bez 

obzira na razloge, odnosno koji je primljen u službu odnosno na rad na određeno vrijeme, ne ocjenjuje se za 

tu godinu. O toj će okolnosti pročelnik sastaviti bilješku, koja se unosi u osobni očevidnik.  

U slučaju da je pročelnik manje od 6 mjeseci radio na tom radnom mjestu, načelnik će sastaviti službenu 

bilješku koja se unosi u osobni očevidnik.  

 

  

      V.  ZAVRŠNA ODREDBA           

 

 

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Općinskom glasniku „ Općine Bizovac.  

 

 

KLASA:    119-01/23-01/02 

URBROJ: 2158-10-2-1-23-1 

                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK 

U Bizovcu, 24.      ožujka 2023.                                                                     Srećko Vuković, v.r.              
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                                                                                                                                                  Obrazac O – 1                                                                                                                                                             

 

OBRAZAC  

za ocjenjivanje službenika  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac   

  

za __________________ godinu  

  

Ime i prezime 

službenika_______________________________________________________________________ 

  

Radno mjesto:_________________________________________________________________________  

  

OCJENJIVANJE:  

  

1. Stručnost                                         

          a. odličan   

          b. vrlo dobar   

          c. dobar  

          d. zadovoljava                 

          e. ne zadovoljava  

  

BODOVA:   

  

2. Kreativnost i samostalnost  

          a. odličan 

          b. vrlo dobar   

          c. dobar  

          d. zadovoljava   

          e. ne zadovoljava   

  

BODOVA:   

  

3. Samoinicijativnost  

          a. odličan  

          b. vrlo dobar 

          c. dobar  

          d. zadovoljava  

          e. ne zadovoljava  

  

BODOVA:   

                                                                                                                                 
4. Kvaliteta obavljenog rada  

          a. odličan 

          b. vrlo dobar 

          c. dobar 

          d. zadovoljava  

          e. ne zadovoljava  

  

BODOVA:   

  

5. Opseg obavljanja poslova i poštivanje zadanih rokova  

          a. odličan  

          b. vrlo dobar  
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          c. dobar;  

          d. zadovoljava 

          e. ne zadovoljava 

BODOVA:    

  

6. Poštivanje radnog vremena  

          a. odličan  

          b. vrlo dobar  

          c. dobar;  

          d. zadovoljava 

          e. ne zadovoljava 

  

           

  

BODOVA:   

  

1426. Odnos prema ostalim suradnicima i strankama  

.         a. odličan  

          b. vrlo dobar  

          c. dobar;  

          d. zadovoljava 

          e. ne zadovoljava 

  

  

BODOVA:   

  

  

  

UKUPAN ZBROJ BODOVA:     

  

  

S obzirom da je ukupni broj bodova službenika ____________________,   službenik se ocjenjuje   

 

 za ____________________ godinu ocjenom ______________  

  

U Bizovcu, _____________________________ godine  

  

  

Potpis službenika:________________________  

  

Potpis ocjenjivača:________________________  

  

 

 

Ocjene:  

 

 

1. „odličan“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike  od 62 do 70 ; za namještenike od 42 do 

50  

2. „vrlo dobar“ – ako je zbroj postignutih bodova  za službenike od 56 do 61; za namještenike od 30 

do 41 

3. „dobar“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike  od 36 do 55 ; za namještenike od 20 do 29  

4. „zadovoljava“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike  od 22 do 35; za namještenike od 11 

do 19   

5. „ne zadovoljava“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike   do 21; za namještenike do 10 



BROJ 3– STRANICA 10                                                    OPĆINSKI GLASNIK       24. OŽUJKA  2023. 

            OPĆINE BIZOVAC 
 

  

 

  

PRIJEDLOG OCJENE  

    

  

                    Odličan   /   Vrlo dobar   /   Dobar   /   Zadovoljava   /   Ne zadovoljava  

                                                                                          
  

   

PREPORUKA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE  

(potreba pohađanja dodatne izobrazbe, premještaja i sl.)  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

OČITOVANJE SLUŽBENIKA NA PRIJEDLOG OCJENE  

  

Službenik je izvršio uvid u ovaj Obrazac:  

  

                  Ne  

 

 

 

                  Da                  dana _____________________________  

  

  

 

 

Službenik na ovaj Obrazac:  

  

                  Nema primjedbi  

 

 

                  Ima primjedbi  
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Obrazac O – 1  

 

  

  

  

PRIMJEDBA: _____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                  

________________________________________                                                                                                       

potpis službenika  

  

  

  

NAPOMENA NADREĐENOG SLUŽBENIKA  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                    
_________________________________________________                                                                                                 
potpis pročelnika/načelnika 
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Obrazac O-2                            

                                                                                                                                  
                            OBRAZAC 

                       za ocjenjivanje namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac 

  

za __________________ godinu  

  

  

Ime i prezime namještenika___________________________________________________________  

  

Radno mjesto:______________________________________________________________________  

  

OCJENJIVANJE:  

  

1. Stručnost                                         

          a) odličan  

          b) vrlo dobar   

          c) dobar   

          d) zadovoljava   

          e) ne zadovoljava           

  

BODOVA:   

  

 

2. Kvaliteta obavljenog rada  

          a) odličan  

          b) vrlo dobar  

          c) dobar 

          d) zadovoljava  

          e) ne zadovoljava  

  

BODOVA:   

  

 

3. Opseg obavljanja poslova i poštivanje zadanih rokova  

          a) odličan  

          b) vrlo dobar  

          c) dobar 

          d) zadovoljava  

          e) ne zadovoljava  

 

BODOVA:    

  

4. Poštivanje radnog vremena  

          a) odličan  

          b) vrlo dobar  

          c) dobar 

          d) zadovoljava  

          e) ne zadovoljava  

 

  

BODOVA:   
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5. Odnos prema ostalim suradnicima i strankama  

          a) odličan  

          b) vrlo dobar  

          c) dobar 

          d) zadovoljava  

          e) ne zadovoljava  

  

.  

  

BODOVA:   

  

___________________________________________________  

  

 

 

  

UKUPAN ZBROJ BODOVA:     

  

  

S obzirom da je ukupni broj bodova namještenika ____________________,   namještenik se ocjenjuje   

  

za ____________________godinu ocjenom ___________________________.  

  

U Bizovcu ______________ godine  

  

  

  

Potpis namještenika:________________________  

  

Potpis ocjenjivača:________________________  

  

  

  

Ocjene:  

 

1. „odličan“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike  od 62 do 70 ; za namještenike od 42 do 

50  

2. „vrlo dobar“ – ako je zbroj postignutih bodova  za službenike od 56 do 61; za namještenike od 30 

do 41 

3. „dobar“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike  od 36 do 55 ; za namještenike od 20 do 29  

4. „zadovoljava“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike  od 22 do 35; za namještenike od 11 

do 19   

5. „ne zadovoljava“ – ako je zbroj postignutih bodova za službenike   do 21; za namještenike do 10. 
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PRIJEDLOG OCJENE  

    

  

                    Odličan   /   Vrlo dobar   /   Dobar   /   Zadovoljava   /   Ne zadovoljava  

                                                                  
  

   

PREPORUKA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE  

(potreba pohađanja dodatne izobrazbe, premještaja i sl.)  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

OČITOVANJE NAMJEŠTENIKA NA PRIJEDLOG OCJENE  

  

Namještenik je izvršio uvid u ovaj Obrazac:  

  

                  Ne  

 

 

 

                  Da                  dana ____________________  

  

  

Namještenik na ovaj Obrazac:  

  

                  Nema primjedbi 

 

 

                  Ima primjedbi  
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Obrazac O – 2  

  

PRIMJEDBA: ________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________                                                                                                       

potpis namještenika  

  

  

  

NAPOMENA NADREĐENOG SLUŽBENIKA  

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

   

  

  

                                                                                    

_____________________________________________                                                                                                           

potpis pročelnika  

  

  

  

  

Obrazac O – 3                                                                                                                                                      

  

  

  

  

SKUPNO IZVJEŠĆE  

o ocjenama službenika i namještenika Općine Bizovac za ___________________ 

godinu  

  

  

Skupne ocjene svih službenika:  

   

IME I PREZIME             

SLUŽBENIKA 

RADNO MJESTO      OCJENA  
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Skupne ocjene svih namještenika:  

  

      IME I PREZIME      

     NAMJEŠTENIKA  

                        RADNO MJESTO       OCJENA  

      

      

      

      

  

  

U Bizovcu, _________________________ godine  

  

  

  

                                                                                                   ______________________________  

                                                                                                                   Pročelnik  

 

 

 

1421. 

Na temelju članka 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08., 61/11., 04/18., 112/19.) i članka 46. Statuta Općine Bizovac 

(„Općinski glasnik“ Općine Bizovac broj 1/21.) Općinski načelnik  dana 24.  ožujka 2023. godine  donosi  

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA O RADU 

Članak 1. 

U Pravilniku o radu  („Općinski glasnik“ Općine Bizovac 3/19.)  u članku 19.  stavku 1. podstavku  7. iza riječi 

državnog briše se riječ  „stručnog“  . 

Članak 2. 

U članku 21.  stavku 1. podstavku 2. iza riječi državnog briše se riječ „stručnog“  . 

Članak 3. 

Iza članka 30. dodaje se naslov iznad članka 30.a koji glasi: 

Naknada za prehranu 

„Svi zaposlenici imaju pravo na dodatak na plaću na ime mjesečne  naknade za prehranu u neoporezivom 

iznosu propisanom  posebnim propisom .“ 

Članak 4. 

U članku 33.  stavak   2. mijenja se  i glasi: 

„Svi zaposlenici imaju pravo jednom godišnje na organizirani sistematski pregled  u vrijednosti od 160,00 €, 

po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a koji se obavlja u zdravstvenim 

ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada.“ 

Članak 5. 
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U članku 34. stavak 3.  mijenja se i glasi: 

„Obitelj zaposlenika ima pravo na jednokratnu potporu u slučaju smrti u visini neoporezivog iznosa utvrđenog 

posebnim propisom i osnovne troškove pogreba najviše do visine jedne prosječne mjesečne neto plaće.“ 

Članak 6. 

Članak 37. briše se. 

Članak 7. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Općinskom glasniku“ Općine Bizovac. 

 

KLASA:     024-06/23-01/04 

URBROJ:  2158-10-2-1-23-1 

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 

U Bizovcu , 24. ožujka  2023.                                                                 Srećko Vuković, v.r. 

 

 

 

1422. 

Na temelju članka 1. stavka 2. zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine 

broje 33/95)  članka 6. sta Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ broj 93/95) i članka 46. Statuta Općine Bizovac („Općinski glasnik“ Općine Bizovac broj 

1/21.)  Općinski načelnik donosi  

ODLUKU 

                      imenovanju službenika za upotrebu i  čuvanje pečata s grbom 

Republike Hrvatske u Općini Bizovac 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom  imenuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Bizovac, osobom zaduženom  

za upotrebu i čuvanje pečata  s grbom Republike Hrvatske u Općini Bizovac.  

 

Članak 2. 

Svi izrazi koji se koriste u Odluci , a imaju rodno značenje,  odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 

Članak 3. 

Službenik iz članka 1. ove Odluke dužan je povjerene pečate  s grbom Republike Hrvatske čuvati u 

službenoj prostoriji Općine Bizovac na siguran način na mjestu rada, a nakon završetka radnog vremena 

dužan je pečate  pohraniti tako da se onemogući pristup neovlaštenih osoba.  

 

Članak 4. 

U Općini Bizovac pečat s grbom Republike Hrvatske imaju sljedeća tijela: 

          

1. Općinsko vijeće 

2. Općinski načelnik 

3. Jedinstveni upravni odjel 

 

Članak 5. 

Pečati  s grbom Republike Hrvatske promjera su 38 mm i 25 mm. 

 

Članak 6. 

Pečat Općinskog vijeća je okruglog oblika s grbom republike Hrvatske u sredini i tekstom uz obod koji glasi: 

REPUBLIKA HRVATSKA, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OPĆINA BIZOVAC, OPĆINSKO VIJEĆE, 

BIZOVAC  s rednim brojem. 

 



BROJ 3– STRANICA 18                                                    OPĆINSKI GLASNIK       24. OŽUJKA  2023. 

            OPĆINE BIZOVAC 
 

Za potrebe Općinskog vijeća koristi se jedan pečat promjera 38 mm s rednim brojem 1 i jedan pečat 

promjera 25 mm s rednim brojem 1. 

 

Članak 7. 

Pečat Općinskog načelnika je okruglog oblika s grbom Republike Hrvatske u sredini i tekstom uz obod koji 

glasi: REPUBLIKA HRVATSKA, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OPĆINA BIZOVAC, OPĆINSKI 

NAČELNIK, BIZOVAC  s rednim brojem. 

 

Za potrebe Općinskog načelnika koristi se jedan pečat promjera 38 mm s rednim broje 1 i jedan pečat 

promjera 25 mm s rednim brojem 1. 

 

Članak 8. 

Pečat Jedinstvenog upravnog odjela  je okruglog oblika s grbom Republike Hrvatske u sredini i tekstom uz 

obod koji glasi: REPUBLIKA HRVATSKA, ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA, OPĆINA BIZOVAC, 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, BIZOVAC s rednim brojem. 

 

Za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela koristi se  jedan pečat promjera 38 mm s rednim brojem 1 i jedan 

pečat promjera 25 mm s rednim brojem 1. 

 

Članak 9. 

Pečatom se potvrđuje autentičnost isprave ili drugog akta kojim se odlučuje ili službeno dopisuje s drugim 

upravnim tijelima, pravnim osobama ili građanima. 

 

Pečat se otiskuje na pismeno  ili akt nakon što ga potpiše osoba ovlaštena za potpisivanje. 

 

Članak 10. 

Pečati s grbom Republike Hrvatske upotrebljavaju se u službenim prostorijama Općine Bizovac. 

Iznimno, ako određenu radnju treba izvršiti izvan službenih prostorija Općine, pečat se može upotrijebiti  i 

izvan tih prostorija. 

Članak 11. 

Službenik koji koristi pečat ne smije ga tijekom radnog vremena ostavljati bez nadzora, na vidnom mjestu 

(radnom stolu) ako se udaljava iz svog ureda. 

 

                                                                               Članak 12. 

Evidenciju pečata s grbom Republike Hrvatske koji se koriste u Općini Bizovac vodi pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela. 

 

Evidencija pečata s grbom Republike Hrvatske mora sadržavati sve podatke utvrđene Pravilnikom za 

primjenu zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i vodi se na propisanom obrascu. 

  

Članak 13. 

Pečat  koji je zbog istrošenosti ili iz drugih razloga postao neupotrebljiv, kao i za slučaj promjene naziva ili 

sjedišta  tijela koje ga koristi,  mora se uništiti. 

 

Smatra se da je pečat zbog istrošenosti neupotrebljiv ako se iz otiska jasno ne vidi tekst koji čini  otisak 

pečata. 

 Članak 14. 

U slučaju nestanka pečata službenik koji je zadužio pečat dužan je nestanak bez odgađanja prijaviti 

Općinskom načelniku koji će obavijestiti  Ministarstvo uprave te isto oglasiti u „Narodnim novinama“ . 

 

 Članak 15. 

Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Općinskom glasniku“ Općine Bizovac. 

 

KLASA :      038-01/23-01/01 
UR.BROJ :  2158-10-2-1-23-1  

U Bizovac   24. ožujka 2023. godine                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                                   Srećko Vuković, v.r.                                                                                                                                           
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1423. 

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Bizovac – nastavno: Pravilnik 

(“Općinski glasnik“ Općine Bizovac, broj 1/16.) i članka 46. Statuta Općine Bizovac (“Općinski glasnik“ 

Općine Bizovac“ broj 1/21.), Općinski načelnik Općine Bizovac donosi 

 

ODLUKU   

o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata i programa  

koje provode  udruge na području Općine Bizovac za 2023. godinu  

 

 

I. 

Općina Bizovac ovom Odlukom utvrđuje projekte/ programe udruga koji će se financirati u sklopu  Javnog 

poziva za predlaganje programa i projekata udruga od općeg interesa u Općini Bizovac (u nastavku: Javni 

poziv) objavljen dana 23.1. 2023. godine na službenoj internetskoj stranici Općine Bizovac, www.opcina-

bizovac.hr.  

 

 

II. 

Sukladno odredbama ove Odluke, osigurat će se financijska sredstva za projekte / programe koje je 

predložilo Povjerenstvo za Procjenu kvalitete prijava na Javni poziv za predlaganje programa i projekata 

udruga od općeg interesa u Općini Bizovac (u nastavku: Povjerenstvo). 

 

 

III. 

Za provedbu točke I. ove Odluke, Općina Bizovac je osigurala financijska sredstva u ukupnom iznosu od 

77.853,46 €,  koja sredstva će teretiti Proračun Općine Bizovac za 2023. godine i to slijedeće pozicije:  

- Program 1012 Javne potrebe u kulturi, Aktivnost: A101204 Djelatnost udruga u kulturi,  

- Program 1013 Razvoj sporta i rekreacije, Aktivnost: A101301 Djelatnost udruga u sportu,  

- Program 1001 Razvoj civilnog društva,  Aktivnost 100103  Pomoć ostalim udrugama 

- Program 1014 Financiranje programa i projekata u socijalnoj skrbi, Aktivnost: A101404 Pomoć 

humanitarnim udrugama,  

 

 

IV. 

Sredstva iz točke III. Ove Odluke raspoređuju se udrugama u iznosu kako je prikazano u Tablici 1, koja je 

sastavni dio ove Odluke.  

 

 

V. 

Općina Bizovac će s udrugama iz točke III. Ove Odluke kojima su odobrena financijska sredstva sklopiti 

ugovor o dodjeli financijskih sredstva kojim će se regulirati međusobni odnosi.  

 

 

VI. 

Udruge imaju pravo podnijeti prigovor na ovu Odluku, koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Bizovac u roku 8 (osam) dana od dana objave  Odluke na  internetskoj stranici Općine http://www.opcina-

bizovac.hr. Odluku po prigovoru donosi Općinski načelnik Općine Bizovac i to u roku 8 (osam) dana od dana 

primitka prigovora. 

 

                                                                                     VII.                                                                                     

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Općinskom glasniku“ Općine Bizovac. 

 

KLASA:     402-01/23-01/02 
URBROJ:  2158-10-2-1-23-3 

                                   OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                                         

Bizovac,    15. ožujka 2023.                                                                          Srećko Vuković, v. 

http://www.opcina/
http://www.opcina-bizovac.hr/
http://www.opcina-bizovac.hr/
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Tablični zapisnik o pregledu i ocjeni prijava  za financiranje udruga u 2023. godini 

Redni 
broj 

PODACI O KORISNIKU FINANCIJSKIH SREDSTAVA PODACI O PROGRAMU 

Naziv udruge 
Adresa (mjesto, ulica i 

broj) 
OPIS PROGRAMA/PROJEKTA 

PLAN  €             
2023.  

1 2 3  4 5 

1 NK „BSK“  Bizovac 
Bizovac, Valpovačka 
42A 

Natjecanje u 2. ŽNL , treninzi, turniri  13.272,00 

2 NK Hajdin Cret 
Cret Bizovački, M. 
Gupca, 1A 

 Natjecanje u 2. ŽNL, treninzi ,turniri 
9.291,00 

3 
NK Sloga Samatovci 
1985 

Samatovci, Osječka 66  Natjecanje u 2. ŽNL, treninzi ,turniri 
9.291,00 

4 NC DiM BSK Bizovac 
Bizovac, Valpovačka 
42A 

Aktivnost djece  i mladih (škola nogometa). 
Natjecanje djece i mladeži u kategorijama limača, 

mlađih pionira   5.309,00 

5 NK Jadran Habjanovci 
Habjanovci, Fiskulturna, 
1A 

 Natjecanje u 3. ŽNL, treninzi ,turniri  5.176,00 

6 NK Gaj Brođanci Brođanci, Brkićeva 83  Natjecanje u 3. ŽNL, treninzi ,turniri  5.176,00 

7 KUD Bizovac Bizovac 
Bizovac, K. Tomislava 
136 

Zaštita očuvanje i promocija pjesama, plesova, 
običaja i narodne nošnje bizovačkog kraja kao i 

drugih krajeva Hrvatske 4.977,00 

8 
Olimpijada starih 
športova 

Brođanci, Brkićeva, 83 
Čuvanje izvornih oblika starih narodnih igara i 

nadmetanja 3.982,00 

9 KUD Cret 
Cret Bizovački, M. 
Gupca 90 

Očuvanje izvornog i reproduktivnog folklora, 
organizacija manifestacije 3.318,00 

10 
Matica Hrvatska – 
Ogranak Bizovac 

Bizovac, K. Tomislava 
89 

Kultura i umjetnost, (nakladništvo, izložbe i 
promocije) 2.654,00 

11 
Stolnoteniski klub 
Omladinac Brođanci 

Brođanci, Školska 2 
Natjecanje u 1. ŽSL, organizacija memorijalnog 

turnira u Brođancima 2.654,00 

12 
Športsko ribolovno 
društvo Bandar Bizovac 

Bizovac, K. A. Stepinca 
85  

Obavljanje svih aktivnosti za razvoj ribolova i 
ribolovnog turizma 2.654,00 

13 
Udruga umirovljenika 
Bizovac 

Bizovac, K. Tomislava 
136 

Socijalna platforma za umirovljenike, okupljanje 
umirovljenika 1.991,00 

14 
Stolnoteniski klub 
Bizovac 

Bizovac, Ulica dr. Franje 
Tuđmana 1 

Natjecanje u 1. ŽSL, organizacija turnira u 
Bizovcu, provođenje treninga  1.327,00 

15 
Bizovački šahovski klub 
Mladost Bizovac 

Bizovac, K. Tomislava 
138 

Šah za sve od 3 do 93 godine, šahovski turniri, 
natjecanje u županijskoj ligi seniora kadeta i 

juniora 1.327,00 

16 
Udruga sv. Vinka 
Paulskog – Bizovac 

Bizovac, K. Tomislava 
136 

Provođenje socijalnog programa pomoći osobama 
u potrebi 2.654,46 

17 
Zavičajni klub ličana 
Gacka 

Bizovac, K. Tomislava 
214 

Njegovanje ličkih običaja i tradicije, organiziranje 
raznih oblika kulturnih društvenih zabavnih 

aktivnosti 664,00 

18 Atletski klub Bizovac Bizovac, Valpovačka 1 
Natjecanje djece predškolske  i školske dobi, 

promotivna natjecanja 664,00 

19 
Udruga pčelara 
„Valpovština“ Valpovo 

Trg, K. Tomislava 2 
Valpovo 

Regionalna manifestacija „Dani meda u 
Valpovštini“ 664,00 

20 Udruga žena Samatovci Osječka 66 
Promicanje, razvitak i unapređenje kvalitete života 

žena, djece starih i nemoćnih osoba i osoba s 
posebnim potrebama. 398,00 

21 Pokaži srce  za djecu  
Kralja Tomislava  2 
Valpovo 

Poticanje djece i mladih do 14 godina na aktivni 
angažman i participaciju u svim područjima 

javnog i društvenog života. 398,00 

UKUPNO   
77.853,46€ 
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