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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
10.
Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i
spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), članka
10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08 i 44/08)
i članka 30. Statuta Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 10/13, 17/14),
Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj
27. studenog 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena
Članak 1.
Članak 1. Odluke o imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Općine Kostrena („Službene novine PGŽ“
br. 28/13, 38/13) mijenja se na način da:
- pod brojem 4. umjesto „Milan Cindrić (v.d. načelnika III. policijske postaje Rijeka) – član“ treba stajati
„Alen Perušić (načelnik III. policijske postaje Rijeka)
- član“
- iza alineje 8. dodaje se alineja 9. Borka Reljac (Općinska uprava) – član.
Članak 2.
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11.
Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – uredba, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 30. Statuta
Općine Kostrena („Službene novine“ Primorsko goranske županije broj 26/09, 10/13, 17/14) Općinsko vijeće
Općine Kostrena, na sjednici održanoj 27. studenoga
2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu
Članak 1.
U članku 23. Odluke o komunalnom doprinosu
(Službene novine Primorsko – goranske županije broj
28/13), iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
(2) Obveze plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično mogu biti oslobođena i trgovačka društva i obrti koji imaju registrirano sjedište na području Općine Kostrena, a sukladno
uvjetima iz Programa poticanja poduzetništva na
području Općine Kostrena.
Članak 2.
Članak 24. mijenja se i glasi:

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenim novinama Općine Kostrena”.
KLASA: 021-05/14-01/3
URBROJ: 2170-07-01-14-72
Kostrena, 27. studenoga 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednica
Gordana Vukoša

Članak 24.
(1) Osoba koja ima status hrvatskog branitelja sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„Narodne novine“ broj: 174/04., 92/05., 02/07.,
107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12.,
19/13., 33/13., 149/13. 92/14.) ima jednokratni popust na plaćanje komunalnog doprinosa u visini
od 50% za građevinsku bruto površinu zgrade do
300 m3.
(2) Popust iz stavka 1. ovoga članka hrvatski branitelj
ostvaruje kod prve gradnje ili rekonstrukcije zgrade kojima rješava svoje stambeno pitanje.
(3) 
Hrvatski branitelji Domovinskog rata ostvaruju
pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa za građevinsku bruto površinu do 300
m3 u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih
zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12., 143/13).
(4) Oslobađanje iz stavka 3. ovoga članka odobrava se
hrvatskim braniteljima u postupku ozakonjenja za
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jednu zgradu kojom rješava svoje stambeno pitanje.
(5) Popusti iz stavaka 1. i oslobađanje iz stavka 3. odobravaju se hrvatskim braniteljima koji su na dan
01. kolovoza 2014. imali prebivalište u Općini Kostrena.
Članak 3.
(1) Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama
Općine Kostrena“, a stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenim novinama Općine
Kostrena“.
KLASA: 021-05/14-01/3
URBROJ: 2170-07-01-14-71
Kostrena, 27. studenoga 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednica
Gordana Vukoša
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12.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena
(“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj
26/09, 10/13, 17/14) i članka 13. stavak 2. i 3. Odluke
o javnim priznanjima Općine Kostrena (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 36/06, 30/09”),
Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj
27. studenog 2014.godine, donijelo je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana/ice
Komisije za dodjelu priznanja
Članak 1.
Dužnosti članice Komisije za dodjelu priznanja
razrješuje se na vlastiti zahtjev dr. sc. Silvana Vranić.
Članak 2.
Za člana/icu Komisije za dodjelu priznanja imenuje se MILODAR VUKOŠA.
Članak 3.
Mandat član/ice iz članka 2. ove Odluke traje do
isteka mandata članova Komisije imenovanih Odlukom
o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja („Službene
novine Primorsko-goranske županije“ br. 38/13).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenim novinama Općine Kostrena”.
KLASA: 021-05/14-01/3
URBROJ: 2170-07-01-14-75
Kostrena, 27. studenoga 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednica
Gordana Vukoša
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13.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09 153/09 i 143/12), članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (»Službene
novine« broj 54/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 26/09, 10/13 i 17/14), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 27. studenog 2014. godine
donijelo je
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
zamjenu zemljišta k.č. broj 3458 od 571 m2 u
suvlasništvu Općine Kostrena 550/571 dijela
K.O. Kostrena-Lucija za zemljište u vlasništvu
fizičke osobe k.č.broj 157/1 od 172 m2 i 157/2 od
549 m2 K.O. Kostrena-Barbara
1. Prihvaća se zamjena nekretnina na način da:
A. Općina Kostrena daje u posjed i suvlasništvo u
550/571 dijela Fedoru Medaniću iz Kostrene,
Doričići 8 k.č broj 3458 u površini od 571 m2 K.O.
Kostrena-Lucija.
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B. Fedor Medanić daje Općini Kostrena u posjed i
vlasništvo k.č. broj 157/1 od 172 m2 i k.č. broj 157/2
od 549 m2 K.O. Kostrena–Barbara.
2. Tržišna vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine
Kostrena iznosi 34.100,00 EUR u protuvrijednosti
kuna prema srednjem tečaju HNB, dok tržišna
vrijednost zemljišta u vlasništvu Fedora Medanića
iznosi 28.119,00 EUR prema srednjem tečaju HNB.
3. Fedor Medanić platiti će razliku tržišne cijene zemljišta iz točke 2. ove Odluke u roku od 30 dana od
zaključenja ugovora o zamjeni te trošak vezan uz
predmetno raspolaganje (procjena tržišne vrijednost zemljišta).
4. Općina Kostrena i Fedor Medanić zaključiti će u
roku od petnaest dana ugovor o zamjeni koji će sadržavati sve bitne sastojke ugovora o zamjeni.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/14-01/3
URBROJ: 2170-07-01-14-74
Kostrena, 27. studenoga 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednica
Gordana Vukoša
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OPĆINSKI NAČELNIK
5.
Na osnovi članka 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 28/10) i članka 44. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 26/09, 10/13, 17/14) Općinska načelnica Općine
Kostrena dana 18. studenoga 2014. godine donijela je
PRAVILNIK
o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata
u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u
radu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način isplate
dodataka za uspješnost u radu službenika i namještenika Općine Kostrena.
Članak 2.
Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost u radu.
Članak 3.
Dodatak za uspješnost u radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji
ostvaruje dohodak i ne može se ostvariti kao stalni mjesečni dohodak uz plaću.
Pod plaćom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se umnožak koeficijenta i osnovice za obračun
plaće s uvećanjem za radni staž.
Službeniku ili namješteniku se u jednom mjesecu može odobriti isplata na ime dodatka za uspješnost
u radu najviše do iznosa 30% bruto plaće službenika ili
namještenika na koji se odnosi dodatak na uspješnost.
Članak 4.
Sredstva za isplatu dodatka za uspješnost na
radu osiguravaju se u Proračunu Općine Kostrena.
Sredstva iz stavka 1. planiraju se prilikom izrade Proračuna za sljedeću kalendarsku godinu u okviru
proračunskih mogućnosti.
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KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NATPROSJEČNIH
REZULTATA RADA
Članak 5.
Natprosječni rezultati u radu službenika i namještenika mogu se utvrditi ako je službenik ili namještenik ocijenjen ocjenom »odličan« ili »vrlo dobar« i ako
ispuni najmanje jedan od kriterija utvrđenih u članku 6.
stavku 1. točke 2. do 9. ovog Pravilnika.
Članak 6.
Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u
radu službenika i namještenika jesu:
1. ocjena kojom je službenik odnosno namještenik
ocijenjen
2. opseg obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni
opseg obavljanja poslova tijekom radnog vremena
3. odnos prema radu
4. odnos prema strankama
5. posebno uspješno i kvalitetno rješavanje zadataka,
predmeta, projekta i sl. u roku kraćem od predviđenog ili zadanog ili zakonom određenog roka za
izvršavanje zadataka i poslova radnog mjesta
6. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno
povećanog opsega posla, u neprekinutom trajanju
od najmanje od 30 radnih dana
7. obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito obavljanje poslova svog radnog
mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje 30
radnih dana
8. sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate, uz redovito obavljanje
poslova svog radnog mjesta
9. pružanje pomoći trgovačkim i komunalnim društvima te ustanovama kojih je Općina osnivač iz
djelokruga rada službenika ili namještenika
Pod ocjenom kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen, razumijeva se zadnja utvrđena godišnja ocjena.
Pod opsegom obavljenih poslova koji prelazi
uobičajeni opseg obavljanja poslova, razumijevaju se
rezultati rada koji po opsegu prelaze količinu koja je
planirana za pojedinog službenika odnosno namještenika u tijeku radnog vremena i određenom razdoblju.
Pod odnosom prema radu razumijeva se samoinicijativnost, inovativnost i kreativnost u obavljanju
poslova, razumijevaju se rezultati rada, praćenje lite-
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rature te spremnost za stalno stručno usavršavanje za
poslove radnog mjesta.
Pod odnosom prema strankama razumijeva se
razumijeva se postupanje koje je profesionalno, pristojno, razumljivo, neizvrgavanje stranke nepotrebnom
čekanju ili pribavljanju dokumentacije ili isprava koje
je dužna ili može pribaviti općinska uprava, kao i omogućavanje stranki da izrazi svoje mišljenje, pružanje
stranci savjeta, obraćanje posebne pozornosti prema
osobama sa posebnim potrebama i ostalo vodeći računa o dobrom osobnom ugleda službenika i dobrom
ugledu službe.
POSTUPAK UTVRĐIVANJA NATPROSJEČNIH
REZULTATA RADA I POSTUPAK ISPLATE
DODATKA ZA USPJEŠNOST U RADU
Članak 7.
Ostvarene natprosječne rezultate u radu, sukladno članku 6. ovog Pravilnika za službenike i namještenike prati i utvrđuje pročelnik upravnog tijela, a za pročelnika upravnog tijela općinski načelnik.
Za službenike i namještenike iz stavka 1. ovog
članka, pročelnik upravnog tijela dužan je sačiniti izvješće iz kojeg će biti razvidno kako su postignuti natprosječni rezultati u radu iz članka 6. stavka 1. točke 2. do
9. ovog Pravilnika.
Članak 8.
Ukoliko pročelnik upravnog odjela ocijeni da su
ispunjeni kriteriji za ostvarivanje dodatka za uspješnost
na radu službenika ili namještenika, dostavlja pisani
prijedlog-nalog za isplatu uz prijedlog iznosa dodatka
s obrazloženjem na suglasnost Općinskom načelniku.
U slučaju suglasnosti Općinskog načelnika na
isplatu iznosa dodatka na rad, a povodom predloženog
prijedloga pročelnika, a uzimajući u obzir osigurana
sredstvima za tu namjenu u Proračunu općine, Općinski načelnik potpisuje predloženi nalog temeljem
kojeg pročelnik upravnog odjela izdaje službeniku ili
namješteniku Rješenje o isplati i visini iznosa dodatka
na uspješnost u radu.
Ukoliko Općinski načelnik ocijeni da su ispunjeni kriteriji za ostvarivanje dodatka za uspješnost za
rad pročelnika upravnog odjela, donosi rješenje o isplati i visina dodatka vodeći računa o ukupno osiguranim
sredstvima za tu namjenu u Proračunu Općine Kostrena.
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Članak 9.

Rješenje iz članka 8. ovog Pravilnika dostavlja se
službeniku ili namješteniku te službeniku zaduženom
za obračun plaće u upravnom tijelu.
Isplata dodatka za uspješnost vrši se s isplatom
plaće za mjesec u kojem je nastupila izvršnost Rješenja.
Članak 10.
Općinski načelnik će sukladno osiguranim proračunskim sredstvima i broju zaposlenih službenika i
namještenika u upravnom odjelu, utvrditi masu sredstava potrebnih za isplatu dodataka.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku a koji
označavaju rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom
ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i
ženski rod.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik objavit će se u »Službenim novinama Općine Kostrena« te na oglasnoj ploči Općine
Kostrena, a stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine.
KLASA: 022-06/14-01/2
URBROJ: 2170-07-03-14-420
Kostrena, 18. studeni 2014.
Općinska načelnica
Mirela Marunić,dipl.ing.
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"Službene novine Općine Kostrena" izdaje Općina Kostrena. Uredništvo: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.
URL: http://www.kostrena.hr; e-mail: sluzbene-novine@kostrena.hr; Urednik: Egon Dujmić, članovi uredništva: Predrag
Petrović i Zrinka Vukušić. Tisak: Obrt fotokopiranje i tisak Zambelli, vl. Rudolf Zambelli, 51000 Rijeka, Školski prolaz 1.

