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I.                                           
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

2
Na temelju članka 11. stavka 4. i 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 

158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19) i članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 08/09 i 04/13, 3/18), župan Šibensko-kninske županije, donosi

O D L U K U
o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događaja za 2020. godinu

I.
Uslijed izvanrednih događaja izvršit će se sanacija pomorskog dobra u slijedećim gradovima/općinama, na 

lokacijama:

 
Rb. 

 
Grad/Općina 

 
Iznos/kuna 

 

 
Namjena 

1.  
 
Grad Šibenik 

 
 

150.000,00 

 
Nastavak radova na sanaciji obalnog puta – šetnice na 
otoku Kapriju u iznosu od 50.000,00 kuna, 
uređenje obalnih puteva na otoku Žirju u iznosu od 
50.000,00 kuna i uređenje obalnih puteva na otoku 
Zlarinu u iznosu od 50.000,00 kuna. 
 

2.  
Grad Vodice 

 
150.000,00 

 
Sanacija rive u Prvić Luci – „Kekino žalo II faza“. 

3.   
 
 
Općina Bilice 

 
 
 

150.000,00 

 
Sanacija plaže za pse u uvali Kecina kula, u iznosu od 
70.000,00 kuna, 
sanacija plaža u uvali Stubalj, Vrulje, te na plaži 
Kalauzovac u iznosu od 40.000,00 kuna i  
sanacija obale na predjelu Pisak u uvali Vrulje u iznosu 
od 40.000,00 kuna. 
 

4.  
Općina Pirovac 

 
300.000,00 

 
Nastavak sanacije obalnog zida u uvali Vrilo. 
  

5.   
Općina Tribunj 

  
250.000,00 

 
Sanacija dijela obale u uvali/plaži Zamalin.  
 

6.  
Općina Tisno 
 

 
150.000,00 

 
Sanacija obale Istočna Gomilica.  

7.  
Općina Murter-
Kornati 

 
 

150.000,00 
 

 
Sanacija područja od Despensirove ulice do ulice 
Mahredov volat. 
 
 

 
8.  

 
Općina Primošten 
 

  
200.000,00 

 
Sanacija šetnice na potezu Dolac- Huljerat. 
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II.
Sredstva za sanaciju pomorskog dobra iz točke I. osigurana su u proračunu Šibensko-kninske županije za 

2020. godinu (razdjel 07, Glava 070-01 – Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Program:1020 – 
Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, Aktivnost: A1020-02 - sanacija pomorskog dobra) i transferirat će se na 
proračune gradova/općina.

III.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da s gradovima i općinama na čijem području su nastupili 

izvanredni događaji, zaključi sporazume o zajedničkom fi nanciranju sanacija pomorskog dobra na lokacijama i 
u iznosima iz točke I. ove odluke.

IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske 

županije”.

KLASA: 402-07/19-01/4
URBROJ: 2182/1-06-20-18
Šibenik, 02. ožujka 2020. 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
                                                                                                                  

   ŽUPAN
Goran Pauk, dipl.oec.,v.r.

___________________

3
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 50. stavka 3. Statuta Šibensko-kninske 
županije (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 8/09, 4/13 i 3/18) te članka 22. stavak 2. i 27. stavak 
1. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-knin-
ske županije“, broj 17/19), na prijedlog pročelnika upravnih tijela, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjere-
nikom, župan Šibensko-kninske županije d o n o s i

P R A V I L N I K
o unutarnjem redu upravnih tijela

Šibensko-kninske županije

I.  TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 
utvrđuje se unutarnje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Šibensko-kninske županije, nazivi i opisi poslova 
radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja, način rada, upravljanje radom 
upravnih tijela, ovlasti i odgovornosti službenika i namještenika u obavljanju poslova, planiranje rada upravnih 
tijela i druga pitanja od značaja za njihov rad.

9.   
Grad Skradin 

          
200.000,00 

 
Sanacija mula u Prukljanu. 
 

10.  
Općina Rogoznica 

 

 
200.000,00 

 
Sanacija obale u naselju Crljina. 

  
Ukupno 

 
1.900.000,00 
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Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u 

muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na 
muške i ženske osobe. 

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obve-
zama i odgovornostima službenika i namještenika, kao 
i u potpisu pismena te na uredskim natpisima, naziv 
radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu 
službenika odnosno namještenika raspoređenog na 
odnosno radno mjesto.

II.  DJELOKRUG I UNUTARNJE USTROJSTVO 
UPRAVNIH TIJELA

Članak 3.
Upravna tijela Šibensko-kninske županije su up-

ravni odjeli i službe koji obavljaju upravne, stručne i 
ostale poslove iz samoupravnog djelokruga Županije 
utvrđene zakonom, Statutom Županije, Odlukom o us-
trojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske 
županije, Pravilnikom i ostalim općim aktima Župani-
je te drugim propisima.

Upravna tijela iz stavka 1. ovog članka u okviru 
svog djelokruga obavljaju povjerene poslove državne 
uprave određene zakonom.

Djelokrug poslova upravnih tijela iz stavka 1. i 
2. ovog članka utvrđen je Odlukom o ustrojstvu i 
djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije.

Članak 4.
Upravna tijela Šibensko-kninske županije obavl-

jaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije te 
povjerene poslove državne uprave u sjedištu Županije 
u Šibeniku za područje cijele Županije te u izdvojenim 
mjestima rada u:

- Kninu za područje Grada Knina te općina Bisk-
upija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje,

-   Drnišu za podruje Grada Drniša te općina Promi-
na, Ružić  i Unešić.

 
Članak 5.

Upravna tijela Šibensko-kninske županije (u daljn-
jem tekstu: upravna tijela) su:

1.  Ured župana,
2.  Stručna služba Skupštine i župana – Tajništvo,
3.  Upravni odjel za proračun i fi nancije,
4.  Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i 

šport,
5.  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
6.  Upravni odjel za gospodarstvo,
7.  Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni 

razvoj,
8.  Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne 

poslove,
9.  Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
10.Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
11.Upravni odjel za opću upravu,
12.Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke 

poslove,
13.Služba za unutarnju reviziju.

Članak 6.
U upravnim tijelima mogu se kao unutarnje ustro-

jstvene jedinice ustrojiti odsjeci.
Odsjeci se ustrojavaju za obavljanje poslova u jed-

nom ili više područja u okviru upravnog tijela.

Članak 7.

Odsjeci se, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, us-
trojavaju u sljedećim upravnim tijelima:

- u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb 
ustrojava se Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb i 
Odsjek za hrvatske branitelje

- u Upravnom odjelu za gospodarstvo ustrojava se 
Odsjek za obrtništvo i turizam

- u Upravnom odjelu za opću upravu ustrojava se 
Odsjek za osobna stanja građana i matičarstvo i Ods-
jek za opću upravu

- u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne i za-
jedničke poslove ustrojava se Odsjek za imovins-
ko-pravne poslove, Odsjek za stambeno zbrinjavanje 
i Odsjek za zajedničke poslove.

Članak 8.
U okviru Upravnog odjela za opću upravu, u Ods-

jeku za osobna stanja građana i matičarstvo, djeluju 
Matični uredi za područje Šibensko-kninske županije, 
sukladno mreži matičnih ureda Republike Hrvatske ut-
vrđene posebnim propisom, i to:

           - Matični ured Šibenik
           - Matični ured Skradin
           - Matični ured Vodice
           - Matični ured Tisno
           - Matični ured Drniš
           - Matični ured Gradac
           - Matični ured Unešić
           - Matični ured Knin.

Članak 9.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog 

odjela za prostorno uređenje i gradnju, izvan sjedišta 
Županije, u okviru istog Upravnog odjela ustrojavaju 
se Ispostave u:

- Kninu za područje Grada Knina te općina Bisk-
upija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje,

- Drnišu za podruje Grada Drniša te općina Promi-
na, Ružić i Unešić,

- Rogoznici za područje Općine Rogoznica.

III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 10.
Djelovanje upravnih tijela usmjerava i njihov rad 

nadzire župan.
Radom upravnog tijela upravlja pročelnik.
Pročelnik za svoj rad te za rad upravnog odjela ko-

jim upravlja odgovara županu.
Pročelnici mogu imati zamjenike i pomoćnike suk-

ladno propisima.
Odsjekom, kao unutarnjom ustrojstvenom jedini-

com u upravnom tijelu, upravlja voditelj odsjeka, koji 
za svoj rad i za rad rada odsjeka odgovara pročelniku 
upravnog tijela.
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Ispostavom, kao unutarnjom ustrojstvenom jedinicom, upravlja voditelj ispostave, koji za svoj rad i za rad 
ispostave, odgovara pročelniku upravnog tijela.

O imenovanju i razrješenju pročelnika upravnih tijela te o drugim pravima i obvezama pročelnika odlučuje 
rješenjem župan.

Pročelnike upravnih tijela imenuje župan temeljem javnog natječaja.
Kod ustrojavanja novog upravnog tijela te u slučaju upražnjenosti radnog mjesta pročelnika do imenovanja 

pročelnika na način propisan zakonom, župan će, iz redova službenika koji ispunjavaju propisane uvjete za 
raspored na radno mjesto pročelnika, rješenjem odrediti službenika kojeg će ovlastiti za privremeno obavljanje 
poslova pročelnika.

U slučaju upražnjenosti radnog mjesta voditelja odsjeka, odnosno ispostave ili njegove odsutnosti, odsjekom, 
odnosno ispostavom, izravno upravlja pročelnik upravnog tijela. U slučaju dulje odsutnosti voditelja odsjeka, 
odnosno ispostave, njegove poslove može obavljati službenik istoga upravnog tijela kojeg za to pisanim putem 
ovlasti pročelnik upravnog tijela.

Članak 11.
Poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.
Službenici kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije i poslove državne 

uprave povjerene Županiji, u skladu s Ustavom i zakonom.
Službenici obavljaju i opće, administrativne, fi nancijsko-planske, materijalno-fi nancijske, računovodstvene, 

informatičke i druge stručne poslove.
Namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i 

nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela.

Članak 12.
Službenici su dužni poslove obavljati savjesno, sukladno Ustavu, zakonu, drugim propisima i pravilima 

struke te općim aktima Županije, kao i uputama pročelnika upravnog tijela, odnosno voditelja unutarnje ustro-
jstvene jedinice.

Službenik koji upravlja upravnim tijelom ili ustrojstvenom jedinicom odgovoran je za vlastiti rad i rad službe-
nika u upravnom tijelu ili ustrojstvenoj jedinici kojom upravlja.

Službenik je dužan izvršavati naloge pročelnika upravnog tijela i nadređenog službenika koji se odnose na 
službu te bez posebnog naloga obavljati poslove, odnosno zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen.

Članak 13.
Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za pri-

jam u službu, propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o 
klasifi kaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 74/10 i 125/14) 
i Pravilnikom. 

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta utvrđuju se Pravilnikom.
Osoba bez položenoga državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanim za-

konom. 
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

IV. RASPORED RADNOG VREMENA I RAD SA STRANKAMA

Članak 14. 
Raspored radnog vremena i vrijeme rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje župan, nakon savjeto-

vanja s pročelnicima upravnih tijela.
Raspored uredovnog vremena za rad sa strankama ističe se na ulazu zgrade u sjedištu Županije, odnosno 

zgrade u kojoj se nalazi upravno tijelo te na mrežnim stranicama Županije. Radno vrijeme upravnih tijela ovisi i 
o naročitim potrebama upravnih tijela i prirodi poslova, a za pojedine službenike i namještenike može se odrediti 
i drugačije radno vrijeme.

V.  NAZIVI RADNIH MJESTA, OPISI RADNIH MJESTA, STANDARDNA MJERILA POTREBNOG 
STRUČNOG ZNANJA ZA RADNA MJESTA, BROJ IZVRŠITELJA

Članak 15.

Za obavljanje poslova u upravnim tijelima utvrđuju se radna mjesta u svakom upravnom tijelu i potreban broj 
izvršitelja.

Radna mjesta iz stavka 1. ovog članka sadrže naziv radnog mjesta, te opis radnog mjesta u kojem su sadržani 
osnovni podaci o radnom mjestu, opis poslova radnog mjesta i opis razine standardnih mjerila za klasifi kaciju 
radnih mjesta, sukladno Uredbi o klasifi kaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te 
Popisu radnih mjesta koji je sastavni dio iste Uredbe.
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Članak 16.

URED ŽUPANA 
1. PROČELNIK                                                                                                             Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I. Glavni rukovoditelj / 1.  
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
upravlja radom Ureda, osigurava transparentan i učinkovit rada Ureda, planira, 
raspoređuje i prati izvršavanje poslova iz djelokruga Ureda 

20% 

daje upute i smjernice službenicima za učinkovito, zakonito i pravodobno izvršavanje 
poslova te obavlja nadzor nad njihovim radom 

20% 

obavlja stručne poslove u svezi suradnje s jedinicama lokalne samouprave s područja 
Županije, kao i suradnje s drugim jedinicama regionalne (područne) samouprave, a po 
nalogu župana surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti 

10% 

radi na poslovima ostvarenja odnosa s javnošću i medijima te koordinira protokolarne 
poslove 

15% 

koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima o obavljanju zajedničkih poslova 10% 
sudjeluje u izradi najsloženijih predmeta i izrađuje izvješća 10% 
koordinira poslove oko financiranja udruga i brine o isplatama s pozicije Ureda župana 10% 
obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima i po nalogu župana 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, 
vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih 
koncepata, te rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju u 
najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama 
vezanim uz utvrđenu politiku upravnog tijela  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja 
na provedbu plana i programa upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji 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 

2. VIŠI SAVJETNIK ZA INFORMATIKU                                                              Broj izvršitelja: 2 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

pruža stručnu pomoć korisnicima informatičkih resursa 25% 
instalira operacijske sustave i korisničke aplikativne programe, te vodi brigu o ispravnim 
postavkama i povezivanju unutar lokalne mreže 

20% 

pruža stručnu pomoć u postupku nabave informatičke i tehničke opreme, fiksne i 
mobilne telefonije, te usluga pristupa internetu 

20% 

koordinira ažuriranje i održavanje sadržaja web i fb stranica Županije 10% 
sudjeluje u izradi općih akata i drugih stručnih materijala za potrebe županijskih tijela 5% 
koordinira aktivnosti na području informacijske sigurnosti kao savjetnik za informacijsku 
sigurnost, te provodi unutarnji nadzor primjene mjera i standarda informacijske sigurnosti 
najmanje dva puta godišnje 

10% 
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obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist informatičke, računarske,  
   elektrotehničke ili ekonomske struke 

- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Ureda 
župana, rješavanje najsloženijih predmeta, sudjelovanje u izradi 
strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
Ureda u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu odluka 

3.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU       Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši stručni suradnik / 6. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja stručne poslove protokola, organizira protokolarna primanja i druge sastanke 
za potrebe župana, njegovih zamjenika te upravnih tijela i službi Županije 

20% 

ostvaruje odnose s javnošću i medijima u dogovoru s pročelnikom Ureda 20% 
vodi brigu o web i fb stranicama Županije 20% 
brine o promidžbi Županije, obavlja poslove pripreme i uređenja informativnih i 
drugih publikacija i drugih oblika predstavljanja Županije, vodi foto arhivu 

10% 

sudjeluje u pripremi tekstova za objavu na mrežnim stranicama Županije te prema 
potrebi odgovara na upite, predstavke i zamolbe fizičkih i pravnih osoba 

25% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 5% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili politološka 
struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "B" kategorije 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije stručne poslove 
unutar Ureda  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela te povremenu komunikaciju s drugim jedinicama lokalne 
i područne (regionalne) samouprave, kao i tijelima javne vlasti i 
građanima u svrhu prikupljanja ili razmjene važnih informacija iz 
područja nadležnosti Ureda 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse  
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada 

4.    REFERENT ZA PROTOKOL                                                                                Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
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obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema ekonomske, upravne struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni ispit 
- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "B" kategorije 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika uredskog poslovanja 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte s drugim 
upravnim tijelima i strankama  

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi i raspolaže, te ispravnu primjenu 
izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika s 
područja uredskog poslovanja.  

5.  REFERENT ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA                       Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

organizira zaštitu na radu i zaštitu od požara za upravna tijela 50% 
koordinira pomoćno-tehničke poslove za upravna tijela te poslove održavanja 
nekretnina, opreme i uredskih prostorija  u vlasništvu Županije  

40% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema ekonomske struke ili gimnazija  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni ispit 
- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "B" kategorije 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte s drugim 
upravnim tijelima i strankama  

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi i raspolaže, te ispravnu primjenu 
izričito propisanih rokova i postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

6.  ADMINISTRATIVNI TAJNIK  ŽUPANA                                                             Broj izvršitelja: 1    
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

prima telefonske pozive, ugovara termine sastanaka za župana, prima i obrađuje poštu te 
ju raspoređuje prema županovu naputku 

70% 

p p
obavlja administrativne poslove za potrebe Ureda, priprema uplate s proračunskih 
pozicija Ureda župana, priprema liste za nabavu uredskog materijala  

50% 

sudjeluje u pripremi protokolarnih svečanosti, sređuje dokumentaciju protokola te 
izrađuje potrebita pismena 

20% 

vodi i ažurira protokolarnu listu, piše pozivnice i čestitke  20% 
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vodi odgovarajuće evidencije 10% 
obavlja poslove prijepisa 10% 
obavlja i druge poslove po nalogu župana i pročelnika 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- poznavanje rada na računalu 
- položen državni stručni ispit 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika uredskog poslovanja 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte s drugim 
upravnim tijelima i strankama  

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi i raspolaže, te ispravnu primjenu izričito 
propisanih rokova i postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

7. ADMINISTRATIVNI TAJNIK ZAMJENIKA ŽUPANA                                           Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

prima telefonske pozive, ugovara termine sastanaka za zamjenike župana, prima i 
obrađuje poštu te ju raspoređuje prema njihovom naputku 

70% 

vodi odgovarajuće evidencije 10% 
obavlja poslove prijepisa 10% 
obavlja i druge poslove po nalogu zamjenika župana i pročelnika 10% 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove 
koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika uredskog poslovanja 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima 
i komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte s drugim upravnim 
tijelima i strankama  

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi i raspolaže, te ispravnu primjenu izričito propisanih 
rokova i postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

8. VODITELJ POSLOVA NAMJEŠTENIKA I VOZNOG PARKA                         Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
IV. Namještenici I. 

potkategorije 
/ 10. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

vodi poslove namještenika 5% 
upravlja službenim vozilom radi prijevoza župana, te po potrebi zamjenika župana i 
ostalih službenika 

75% 

brine o tehničkoj ispravnosti vozila županije, redovitom servisiranju, registraciji te 
čistoći 

10% 

vodi evidenciju korištenja službenog vozila (knjiga putnih naloga vozila) 5% 
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obavlja i druge poslove po nalogu župana i pročelnika 5% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema prometne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "B" kategorije 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje organizaciju pomoćno-tehničkih poslova, 
nadzor nad njihovom provedbom i pružanje potpore namještenicima u 
obavljanju poslova, te obavljanje najsloženijih poslova 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor i opće upute 
nadređenog službenika 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu 
tehničkih pravila i metoda rada u djelokrugu svog rada, kao i odgovornost 
za korištenje opreme koja mu je povjerena za izvršavanje poslova 

9. DOMAĆICA                                                                                                                 Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
IV. Namještenici II. 

potkategorije 
1. 12. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

poslužuje toplim i hladnim napicima prilikom održavanja radnih sastanaka i 
protokolarnih prijema župana 

80% 

vodi evidenciju o nabavi i potrošnji napitaka i sitnog inventara u kuhinji 5% 
brine o održavanju čistoće kuhinje i opreme 10% 
po potrebi obavlja neodgodive poslove čišćenja prostora i opreme, te obavlja i druge 
poslove po nalogu pročelnika 

5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručne spreme ugostiteljske, obrtničke ili druge odgovarajuće 
struke 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih 
poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina ugostiteljske struke 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke 

10. ČISTAČICA                                                                                                               Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
IV. Namještenici II. 

potkategorije 
2. 13. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja poslove čišćenja uredskih prostorija i opreme za upravna tijela Županije 90% 
vodi brigu o utrošku sredstava za čišćenje 5% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
Potrebno stručno znanje - niža stručna sprema ili osnovna škola                                                            
Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane 
pomoćno-tehničke poslove  

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima radi 
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Članak 17.

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA-TAJNIŠTVO 
1. PROČELNIK                                                                                                             Broj izvršitelja:1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I. Glavni rukovoditelj / 1.  
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rukovodi Tajništvom, organizira i usklađuje rad Tajništva, kao i suradnju s drugim 
upravnim tijelima 

 
40% 

izravno obavlja poslove povezane s političkim sustavom Županije te radom 
Županijske skupštine, župana, zamjenika župana, te radnih tijela Županijske skupštine i 
župana 

 
20% 

izravno obavlja poslove uređenja uređivanja službenog glasnika i vodi brigu o 
objavi akata 

20% 

prati stanje iz djelokruga Tajništva i predlaže odgovarajuće mjere, pomaže 
službenicima Tajništva u najsloženijim predmetima 

15% 

obavlja druge poslove po nalogu župana  5% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, 
vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih 
koncepata, te rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju 
o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim 
smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja 
na provedbu plana i programa upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji 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 

2.   VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSLOVE                         Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

pruža potporu i stručnu pomoć pročelniku u pripremi sjednica Skupštine i u izradi 
općih akata 

40% 

organizira pripremu i otpremu materijala za sjednice skupštine 30% 
nadzire izradu i brine se za pravovremenu izradu zapisnika sa sjednica, a po potrebi ga 
vodi i izrađuje 

10% 

pomaže pročelniku u pripremi službenog glasila 15% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 
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Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Tajništva, 
rješavanje najsloženijih predmeta iz nadležnosti Tajništva, sudjelovanje 
u izradi strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
 specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnog 
tijela te s drugim tijelima i strankama u svrhu pružanja savjeta, 
prikupljanja i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu odluka 

3.      REFERNET ZA PRIPREMU SJEDNICA                                                        Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja poslove tehničke obrade i otpreme materijala za sjednice i akata nakon sjednice 
Skupštine i njenih radnih tijela 

30% 

obavlja poslove umnožavanja i slaganja materijala; vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica 40% 
vodi poslove otpreme službenog glasila 10% 
obavlja uredske poslove za pročelnika i obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 20% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti poslova koji uključuje jednostavne i uglavnom 
rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte s drugim 
tijelima i strankama  

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 
1. PROČELNIK                                                                                                         Broj izvršitelja:1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I. Glavni rukovoditelj / 1. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
organizira, koordinira i kontrolira rad Odjela 20% 
proučava propise i prati stanje iz nadležnosti Odjela,  radi na unapređenju upravljanja 
javnim financijama, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada 
Odjela 

 
20% 

sudjeluje u pripremi uputa za izradu proračuna, te sudjeluje u izradi proračuna i 
rebalansa proračuna Županije 

15% 

vodi brigu o stanju i upravljanju financijskim sredstvima na računu Županije, te 
nadzire pravodobno poduzimanje mjera naplate prihoda Županije, surađuje s 
nadležnim institucijama 

 
10% 
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sudjeluje u planiranju i provođenju projekata 5% 
organizira i prati  poslove za uspostavu i provođenje  financijskog upravljanja i 
kontrola 

15% 

koordinira pravovremenu izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršenju 
proračuna, te financijskih izvještaja Županije 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu župana 5% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje 
i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te 
rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju u 
najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama 
vezanim uz utvrđenu politiku upravnog tijela  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na 
provedbu plana i programa upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji 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 

2. ZAMJENIK PROČELNIKA                                                                           Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
I. Viši rukovoditelj / 2.  

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

zamjenjuje pročelnika u upravljanju Odjelom u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti 
u radu, u skladu sa zakonom i drugim propisima, koordinira obavljanje poslova u 
pojedinom području iz djelokruga Odjela koje mu povjeri pročelnik 

 
10% 

izrađuje nacrt plana i rebalansa proračuna županije, izrađuje godišnji i polugodišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna,   

30% 

koordinira odnose s upravnim odjelima županije, surađuje s Poreznom upravom i 
bankama 

10% 

sastavlja financijske izvještaje županije i ostala potreba izvješća 20% 
prati provedbu projekata EU u suradnji s resornim upravnim tijelima 20% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke 
 - najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim 
rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera 
te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je 
ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju 
složenih stručnih problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar 
i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili 
razmjene važnih informacija 
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Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do 
određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje 

3. VIŠI SAVJETNIK  ZA PRORAČUN I FINANCIJE                                             Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

proučava i stručno obrađuje najsloženije poslove iz područja proračunsko-
računovodstvenih poslova Odjela 

10% 

kontrolira izvršavanje proračuna kroz kontrolu naloga za plaćanje, surađuje sa upravnim 
odjelima 

20% 

obavlja domaći i inozemni platni promet 20% 
koordinira rad na poslovima likvidature, blagajne, obračuna plaća, materijalnog 
knjigovodstva 

10% 

prati potrošnju i izvještava ministarstvo o troškovima preuzetih poslova UDU 10% 
izrađuje zahtjeve za refundaciju plaća i troškova temeljem sklopljenih sporazuma, izrađuje 
zahtjeve za refundaciju bolovanja, te ih usklađuje s HZZO-m 

20% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti poslova koji uključuje izradu akata iz djelokruga 
upravnog tijela, rješavanje najsloženijih predmeta iz nadležnosti 
upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje 
projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte  unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

4.  SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE                                                     Broj izvršitelja: 2   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Savjetnik / 5. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja kontrolu i koordinaciju svih proračunskih korisnika, prati prihode proračunskih 
korisnika i usklađuje ih s planom proračuna, priprema upute korisnicima za  postupanje u 
sustavu riznice 

50% 

sudjeluje u izradi planova i rebalansa proračunskih korisnika županije, te godišnjih i 
polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna za korisnike, izrađuje konsolidirani 
financijski izvještaj 

20% 

nadzire korisnike proračuna kroz sustav županijske riznice, kontrolira Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti proračunskih i izvanproračunskih korisnika 

20% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
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- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga 
upravnoga tijela, rješavanje složenih predmeta, te rješavanje problema 
uz upute i nadzor rukovodećeg službenika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koja uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu  prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 

 provedbu pojedinačnih odluka 
5.  SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE                                                      Broj izvršitelja:1   

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II Savjetnik / 5. 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

Opis poslova i zadataka Postotak 
vremena 

obavlja poslove obračuna i isplate plaća zaposlenika, obavlja obračune drugog dohotka 70 % 
izrađuje potrebna izvješća prema nadležnim tijelima, sudjeluje u obavljanju platnog prometa  20 % 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga 
upravnoga tijela, rješavanje složenih predmeta, te rješavanje problema 
uz upute i nadzor rukovodećeg službenika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koja uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu  prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu pojedinačnih odluka 

6.  SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE                                                      Broj izvršitelja:1   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Savjetnik / 5. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak 
vremena 

vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa  20 % 
izrađuje sva potrebna izvješća iz djelokruga rada 10 % 
kontrolira svu knjigovodstvenu dokumentaciju i knjiži sve poslovne događaje u glavnoj 
knjizi Proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama  

40 % 

sudjeluje u izradi financijskih izvještaja, izradi prijedloga proračuna i propisanih objava 20 % 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 
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Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga 
upravnoga tijela, rješavanje složenih predmeta, te rješavanje problema 
uz upute i nadzor rukovodećeg službenika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koja uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu  prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu pojedinačnih odluka 

7.  SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVO                                                                 Broj izvršitelja:1   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Savjetnik / 5. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak 
vremena 

vodi knjigu dugotrajne imovine, sitnog inventara i pečata 40 % 
priprema i organizira popis imovine i obveza 20 % 
savjetuje vezano za primjenu računovodstvenih politika za imovinu 10 % 
vodi centralnu evidenciju ugovora, evidenciju vrijednosnih papira 20 % 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga 
upravnoga tijela, rješavanje složenih predmeta, te rješavanje problema 
uz upute i nadzor rukovodećeg službenika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koja uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu  prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu pojedinačnih odluka 

8.  STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE                                                               Broj izvršitelja:1   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Stručni suradnik / 8. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak 
vremena 

izrađuje zbrojne naloge za plaćanje temeljem dostavljenih naloga upravnih tijela, izrađuje 
naloge za plaćanje Odjela  

60% 

vodi knjigu nabave uredskog materijala  20% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 20% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske  struke 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
Stupanj složenosti posla koji uključuje manje složene poslove s 
ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem 
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 rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih 
metoda rada ili stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i 
uputama od strane nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koja uključuje kontakte unutar  upravnog 
tijela, a povremeno i izvan upravnog tijela, u  prikupljanju ili razmjeni 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada i 
stručnih tehnika 

9.  REFERENT – BLAGAJNIK                                                                                    Broj izvršitelja:1  
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Članak 19.

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

vodi blagajničko poslovanje, knjigu putnih naloga  30% 
obavlja isplatu neoporezivih primitaka 20% 
obavlja nabavu materijala i usluga za upravna tijela 30% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 20% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema ekonomske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 
1.PROČELNIK                                                                                                    Broj izvršitelja:  1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski  

rang 
I. Glavni  rukovoditelj / 1. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

rukovodi  radom Odjela, prati stanje i organizira obavljanje poslova iz djelokruga Odjela, 
daje službenicima upute i smjernice za obavljanje poslova te kontrolira i odgovara za 
zakonito i pravovremeno izvršenje zadataka iz djelokruga  i nadležnosti Odjela, potpisuje 
akte i ostale dokumente Odjela 

30% 

proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja i izrađuje nacrte akata, izvješća i drugo 
analitičko-stručne materijale iz djelokruga Odjela 

20% 

prati i analizira, daje i predlaže mjere za unaprjeđenje pedagoškog standarda škola te u 
suradnji s ravnateljima škola sudjeluje u realizaciji projekata kapitalne izgradnje i 

20% 
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investicijskog održavanja školskih objekata 
surađuje s drugim upravnim tijelima, državnim službama, institucijama i udrugama iz 
djelokruga rada Odjela, koordinira poslove iz nadležnosti županije kao osnivača školskih 
ustanova 

20% 

koordinira, prati i predlaže programe javnih potreba u području kulture, tehničke kulture i 
športa, obavlja i druge poslove koje mu povjeri župan 

10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist pravne, politološke ili ekonomske struke 

- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine  
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Složenost posla Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te 
rješavanje strateških zadaća 

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o 
najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama 
vezanima uz utvrđenu politiku upravnog tijela 

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na 
provedbu plana i programa upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti  i utjecaj 
na donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koja uključuje najvišu materijalnu, financijsku i 
odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i 
upravljačku odgovornost, uz najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje 
imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu 

2.VIŠI SAVJETNIK ZA ŠKOLSTVO                                                                 Broj izvršitelja: 2  
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski  
rang 

II. Viši savjetnik / 4. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
proučava, stručno prati  i obrađuje najsloženija pitanja iz područja obrazovanja, sudjeluje u 
izradi analize stanja iz područja  osnovnog i srednjeg školstva te surađuje sa školskim 
ustanovama, sudjeluje u pripremi analitičkih i drugih materijala iz djelokruga rada Odjela 

25% 

prikuplja i obrađuje dokumentaciju za realizaciju mjesečnih naloga za isplatu sredstava za 
materijalne i financijske izdatke te tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola, prati i 
kontrolira namjensko trošenje sredstava, vodi kroz riznicu evidencije o sredstvima 
proračuna za troškove srednjih škola, sudjeluje u izradi akata o utvrđivanju kriterija i 
mjerila za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu te prati njihovu realizaciju, 
izrađuje projektne prijedloge i surađuje na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz 
fondova EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela u okviru 

45% 

nadležnosti Odjela, te obavlja poslove u svezi postupka provedbe natječaja za stipendije, 
dodjele stipendija te isplate stipendija učenicima i studentima 
koordinira aktivnosti kod upisa učenika u prvi razred srednje škole kroz informacijski 
sustav, sudjeluje u poslovima vezanim uz organizaciju prijevoza učenika srednjih škola 

10% 

sudjeluje u pripremi  i realizaciji školskih i županijskih natjecanja učenika osnovnih i 
srednjih škola, te prikuplja podatke i izrađuje nacrte prijedloga mreže osnovnih i srednjih 
škola 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, pedagoške, 
humanističke ili obrazovne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Složenost posla Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, 
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vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih 
predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i 
programa i vođenje projekata 

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog 
tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj 
na donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka 
iz odgovarajućeg područja 

3.VIŠI SAVJETNIK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE                  Broj izvršitelja:1  
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski  
rang 

II. Viši savjetnik / 4. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
vodi postupak i rješava u upravnim stvarima koji se odnose na prijevremeni upis djece u 
prvi razred osnovne škole, odgodu upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno 
oslobađanje od upisa u prvi razred ili od već započetog školovanja temeljem nalaza i 
mišljenja Stručnog povjerenstva, obavlja administrativne poslove vezane uz rad Stručnog 
povjerenstva 

20% 

sudjeluje u postupku donošenja odluka kod utvrđivanja primjerenog programa školovanja 
(osnovnog i srednjeg obrazovanja) i primjerenog oblika pomoći školovanju učenika s 
teškoćama u razvoju, unosi podatke u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u 
srednje škole za upis djece s teškoćama u prve razrede srednjih škola temeljem nalaza i 
mišljenja Stručnog povjerenstva, obavlja administrativne poslove vezane uz rad Stručnog 
povjerenstva 

20% 

izrađuje prijedlog Plana upisa djece u osnovnu školu, izrađuje prijedloge odluka o 
razrednim odjelima u osnovnim školama, izrađuje prijedloge odluka za dopunsku nastavu 
za djecu koja nedovoljno znaju hrvatski jezik, izdaje potvrde o završenom programu 
pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski 
jezik 

15% 

vodi evidencije o učiteljima, stručnim suradnicima i ostalim djelatnicima osnovnih i 
srednjih škola za čijim je radom prestala potreba ili rade na neodređeno nepuno radno 
vrijeme i o istima izdaje obavijest 

15% 

obavlja nadzor nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg 
vrtića, utvrđuje uvjete za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja, vodi 
postupak i utvrđuje minimalno tehničke i higijenske uvjete prostora u kojem se izvode 
programi obrazovanja odraslih, nadzor nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u 
osnovnim i srednjim školama te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova, 
sudjeluje u postupcima raspuštanja školskih odbora  

10% 

vodi i rješava postupak određivanja osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena 10% 
pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje, poduzima odgovarajuće 
mjere u svezi zanemarivanja obveza roditelja prema djeci, izdaje objave za povlaštenu 
vožnju učenicima i njihovim pratiteljima 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist edukacijsko-rehabilitacijske, pedagoške ili  

  obrazovne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Složenost posla Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, 
vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta 
iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i 
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vođenje projekata 
Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute 

rukovodećeg službenika 
Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog 
tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i 
utjecaj na donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz 
odgovarajućeg područja 

4.VIŠI SAVJETNIK ZA KULTURU, ŠPORT I MLADE                                         Broj izvršitelja: 1  
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski  
rang 

II. Viši savjetnik / 4. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
obavlja stručne poslove iz područja kulture, tehničke kulture i športa, prati stanje i propise 
iz ovih područja te surađuje s nadležnim institucijama, udrugama i drugim tijelima radi 
unaprjeđenja stanja u kulturi i športu na području županije, izrađuje izvješća i evidencije te 
analizira i druge materijale iz ovih područja 

25% 

sudjeluje u izradi prijedloga godišnjih programa javnih potreba u kulturi i športu, izrađuje 
prijedloge ugovora za korisnike sredstava, izvršava i prati plaćanja te brine o namjenskom 
korištenju sredstava, vodi evidencije o sklopljenim ugovorima s korisnicima sredstava 

35% 

rješava u upravnim stvarima koji se odnose na upis fizičkih osoba u Registar športskih 
djelatnosti koje se obavljaju samostalnim radom i vodi isti, unosi podatke i promjene za 
športske udruge u Registar športskih udruga, vodi registar športskih djelatnosti pravnih 
osoba, vodi upis u registar i izdaje izvatke iz registra 

20% 

obavlja poslove iz djelokruga problematike mladih te administrativne poslove za Kulturno 
vijeće i Savjet mladih Šibensko-kninske županije; zaprima, provjerava i dostavlja 
ministarstvu prijave knjižnica za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu te prijave 
muzeja za upis u očevidnik o muzejima, galerijama i zbirkama; utvrđuje postojanje uvjeta 
za osnivanje kazališta te vrši prijavu za upis u očevidnik kazališta; obavlja i druge poslove 
iz područja kulture, športa i provedbe politika za mlade 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, pedagoške ili 

obrazovne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Složenost posla Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, 
vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta 
iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i 
vođenje projekata 

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute 
rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog 
tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i 
utjecaj na donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz 
odgovarajućeg područja 

5.REFERENT ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U ŠKOLSTVU               Broj izvršitelja: 1  
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski  
rang 
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g
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

prati prihode i rashode decentraliziranih funkcija u školstvu, sudjeluje u izradi prijedloga 
proračuna Odjela, izradi konsolidiranih i drugih financijskih izvještaja; obavlja poslove 
obrade zahtjeva školskih ustanova u realizaciji planova osnovnih škola za materijalno-
financijske rashode te tekuće i investicijsko održavanje; prati namjensko trošenje sredstava 
u osnovnim školama 

60% 

vodi odgovarajuće evidencije iz djelokruga rada Odjela, prema metodološkim uputama 
prikuplja i obrađuje podatke za potrebe Odjela 

20% 

sudjeluje u pripremi i realizaciji školskih i županijskih natjecanja učenika osnovnih i 
srednjih škola, obavlja administrativne poslove za potrebe Odjela  

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje - srednja stručna spreme upravne ili ekonomske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Složenost posla Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih 
tehnika 

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuju stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte s drugim upravnim 
tijelima i strankama 

Stupanj odgovornosti i utjecaj 
na donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika 

6.REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE                                              Broj izvršitelja: 1  
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski  
rang 

III. Referent / 11. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
obavlja administrativno - tehničke poslove za potrebe Odjela, te srbi o njihovom ažurnom i 
pravovremenom izvršavanju  

65% 

izrađuje poslovne dopise, izvješća i zapisnike, izrađuje različite evidencije i očevidnike te 
priprema i obrađuje razne podatke za potrebe Odjela 

25% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje - srednja stručna spreme upravne ili ekonomske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Složenost posla Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuju stalni nadzor i upute nadređenog službenika 
Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte s drugim upravnim tijelima 
i strankama 

Stupanj odgovornosti i 
utjecaj na donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika 
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Članak 20. 
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 

1. PROČELNIK                                                                                                           Broj izvršitelja:  1   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

I. Glavni rukovoditelj / 1. 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

Opis poslova i zadataka Postotak 
vremena 

upravlja radom Odjela 20% 
planira, raspoređuje i prati izvršavanje poslova iz djelokruga Odjela 10% 
daje upute i smjernice službenicima za učinkovito, zakonito i pravodobno izvršavanje 
poslova te obavlja nadzor nad njihovim radom 

10% 

sudjeluje u izradi najsloženijih predmeta 10% 
prati stanje u područjima iz djelokruga Odjela te predlaže mjere za unaprjeđenje pojedinih 
upravnih područja 

10% 

prati rad ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi kojima je osnivač Županija 10% 
prati i usmjerava provođenje mjera i aktivnosti iz upravnog područja koje su u zakonskoj 
nadležnosti Županije 

15% 

izrađuje izvješća i druge analitičke i stručne materijale iz djelokruga Odjela 5% 
izrađuje nacrte akata iz djelokruga Odjela 5% 
obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima i po nalogu župana 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, 
psihologije ili socijalne djelatnosti 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje 
i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te 
rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju u 
najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama 
vezanim uz utvrđenu politiku upravnog tijela  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na 
provedbu plana i programa upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji 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 

ODSJEK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 
2. VODITELJ ODSJEKA                                                                                             Broj izvršitelja: 1   

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I. Viši rukovoditelj / 3. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
upravlja radom Odsjeka 20% 
planira i raspodjeljuje poslove, te prati njihovo izvršenje 10% 
daje upute službenicima za izvršenje poslova i obavlja nadzor nad njihovim radom 10% 
daje upute i smjernice za učinkovito, zakonito i pravodobno obavljanje poslova, ukazuje 
na probleme koji se javljaju u radu Odsjeka, te predlaže načine za njihovo rješavanje  

10% 

prati i proučava problematiku iz područja zdravstva i socijalne skrbi 10% 
prati i vodi poslove pripreme planskih, analitičkih, izvještajnih i drugih stručnih materijala 10% 
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o pitanjima iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
prati i vodi poslove izrade nacrta akata iz djelokruga rada Odsjeka 10% 
prati i vodi poslove koordinacije, nadzora te financiranja ustanova u zdravstvu i socijalnoj 
skrbi kojima je osnivač Županija 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, 
psihologije ili socijalne djelatnosti 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje 
povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim 
položajima u osiguravanju pravilne primjene propisa i mjera te davanje 
smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je 
ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju 
složenih stručnih problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima 
i komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i 
izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene 
važnih informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada 
i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do 
određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje Odsjekom  

3. VIŠI SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB                            Broj izvršitelja:   2 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

vodi najsloženije poslove iz djelokruga Odsjeka 20% 
prati i analizira problematiku i stanje iz područja zdravstva i socijalne skrbi 20% 
stručno obrađuje pitanja i izrađuje nacrte akata iz djelokruga Odsjeka 20% 
obavlja tekuće stručne poslove iz djelokruga Odsjeka 10% 
obavlja analize i priprema stručne materijale iz područja zdravstva i socijalne skrbi 10% 
priprema i izrađuje planske dokumente iz djelokruga Odsjeka 10% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, 
psihologije, socijalne djelatnosti ili temeljne medicinske znanosti 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Odsjeka, 
vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih 
predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje u izradi strategija i 
programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, te prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te 
provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 
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 4. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB           Broj izvršitelja:  2 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Viši stručni suradnik / 6. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
obavlja tekuće stručne poslove, prati stanje, te izrađuje izvješća iz djelokruga Odsjeka 15% 
stručno obrađuje pitanja i izrađuje nacrte akata iz djelokruga Odsjeka 10% 
prikuplja i obrađuje podatke prema metodološkim uputama 20% 
rješava u upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava i zaštitu civilnih žrtava 
rata, mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, te zaštite sudionika i vojnih i 
civilnih invalida II svjetskog rata 

15% 

rješava u upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu 
osoba nesposobnih za samostalan život i rad, koje nemaju sredstava za uzdržavanje  i koji 
zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi 

20% 

rješava u upravnim stvarima koje se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne 
pomoći te organiziranje humanitarnih akcija 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke ili 
socijalne djelatnosti   
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne 
poslove unutar Odsjeka 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redovni nadzor 
i upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikacije unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan tijela 
u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda 
rada 

5. VIŠI REFERENT ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB                   Broj izvršitelja:  1              
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Viši referent / 9. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

rješava u upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu 
osoba nesposobnih za samostalan život i rad, koje nemaju sredstava za uzdržavanje i koji 
zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi 

30% 

rješava u upravnim stvarima koje se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne 
pomoći te organiziranje humanitarnih akcija 

15% 

rješava u upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava i zaštitu civilnih žrtava 
rata, mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, te zaštite sudionika te 
vojnih i civilnih invalida II svjetskog rata 

15% 

obavlja analize i priprema stručne materijale iz područja zdravstva i socijalne skrbi 15% 
obavlja tekuće i stručne poslove iz djelokruga Odsjeka 20% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske 
struke ili socijalne djelatnosti 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 
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Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji 
zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog 
službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih 
problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica  

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika 

6.  REFERENT ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB                                       Broj izvršitelja:    1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja opće i administrativne poslove Odjela  40% 
vodi očevidnike iz djelokruga Odjela 10% 
prikuplja i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputama 10% 
obavlja jednostavnije poslove u pripremanju dokumentacije 30% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove 
koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

7.VIŠI SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 
 – mjesto rada Knin                                                                                                        Broj izvršitelja: 1   

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Viši savjetnik / 4. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava civilnih 
žrtava Domovinskog rata, zaštite sudionika Drugog svjetskog rata, zaštite vojnih i civilnih 
invalid Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida te članova njihovih obitelji 

30% 

prati i analizira problematiku i stanje iz područja zdravstva i socijalne skrbi 10% 
rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
zdravstvenu zaštitu osoba nesposobnih za samostalan život i rad, koje nemaju sredstava za 
uzdržavanje i koje ne mogu zdravstvenu zaštitu ostvariti po drugoj osnovi 

30% 

obavlja tekuće stručne poslove iz djelokruga Odsjeka 10% 
obavlja analize i priprema stručne materijale iz područja zdravstva i socijalne skrbi 10% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, 
socijalne djelatnosti ili sociologije    
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
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 - položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Odsjeka, 
vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih 
predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje u izradi strategija i 
programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, te prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te 
provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE 
8.  VODITELJ ODSJEKA                                                                                            Broj izvršitelja: 1   

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

I Viši rukovoditelj / 3. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak 
vremena 

upravlja radom Odsjeka 20% 
planira i raspodjeljuje poslove, te prati njihovo izvršenje 10% 
daje upute službenicima za izvršenje poslova i obavlja nadzor nad njihovim radom 10% 
daje upute i smjernice za učinkovito, zakonito i pravodobno obavljanje poslova, ukazuje na 
probleme koji se javljaju u radu Odsjeka, te predlaže načine za njihovo rješavanje  

5% 
 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima i neposredno obavlja najsloženije poslove iz 
djelokruga Odsjeka 

10% 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa i priznanje 
prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, HRVI, članova 
obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, mirnodopskih vojnih 
invalida, pirotehničara i članova njihovih obitelji, njegovatelja HRVI 100% prve skupine 

30% 

prati i vodi poslove pripreme planskih, analitičkih, izvještajnih i drugih stručnih materijala o 
pitanjima iz nadležnosti Odsjeka 

5% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, pedagoške 
struke ili socijalne djelatnosti   
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim 
rukovodećim položajima u osiguravanju pravilne primjene propisa i 
mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je 
ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju 
složenih stručnih problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar 
i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili 
razmjene važnih informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do 
određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje Odsjekom  

Š
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9.VIŠI SAVJETNIK ZA HRVATSKE BRANITELJE                                           Broj izvršitelja:   2 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa i 
priznavanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 
hrvatskih ratnih vojnih invalida, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog 
branitelja, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji 

45% 

pribavlja nalaze i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje, izvješćivanje i pozivanje 
članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja o identifikaciji posmrtnih ostataka, 
organiziranje sahrane umrlih hrvatskih branitelja i HRVI uz odavanje vojnih počasti, 
izdavanje narudžbenica i naloga za isplatu troškova pokopa 

20% 

sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast 
stradalih hrvatskih branitelja 

15% 

izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog, 
zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja  

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, pedagoške 
struke ili socijalne djelatnosti     
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Odsjeka, 
vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih 
predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje u izradi strategija i 
programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije  koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, te prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te 
provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

10.  STRUČNI SURADNIK ZA HRVATSKE BRANITELJE                                 Broj izvršitelja:  1   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Stručni suradnik / 8. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

rješava u manje složenim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa i 
priznavanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 
hrvatskih ratnih vojnih invalida, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog 
branitelja, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji 

30% 

pribavlja nalaze i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje, izvješćivanje i pozivanje 
članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja o identifikaciji posmrtnih ostataka, 
organiziranje sahrane umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i HRVI uz odavanje 
vojnih počasti, izdavanje narudžbenica i naloga za isplatu troškova pokopa 

20% 

sudjeluje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast 
stradalih hrvatskih branitelja 

10% 

vodi evidenciju, izdaje uvjerenja o korištenju prava po Zakonu o pravima hrvatskih 
branitelja i članova njihovih obitelji 

10% 

obavlja administrativno – tehničke poslove za potrebe Odsjeka, te skrbi o njihovom 
ažurnom i pravovremenom obavljanju  

10% 
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izdaje objave za  povlašteni prijevoz vlakom ili brodom HRVI i članu obitelji smrtno 
stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja odsjeka 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne, ekonomske struke ili 
socijalne djelatnosti 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem 
međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje 
ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od 
strane nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama 

Stupanj stručne komunikacije  koji uključuje kontakte unutar upravnog tijela, a 
povremeno i izvan upravnog tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj 
na donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih 
tehnika 

11. REFERENT ZA HRVATSKE BRANITELJE                                                  Broj izvršitelja:    1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja poslove obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

30% 

vodi evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava 20% 
izdaje potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima 
njihovih obitelji 

10% 

sastavlja mjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o broju svih korisnika po 10% 
pojedinačnim pravima te vodi evidenciju svih korisnika 
obavlja poslove unosa i kontrole podataka u DOM plus 10% 
obavlja administrativno – tehničke poslove za potrebe Odsjeka, te skrbi o njihovom 
ažurnom i pravovremenom izvršavanju 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove 
koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija  koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi , te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

12. SAVJETNIK ZA HRVATSKE BRANITELJE 
 – mjesto rada Knin                                                                                                      Broj izvršitelja:   1   

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Savjetnik / 5. 
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Opis poslova radnog mjesta 

                    Opis poslova i zadataka                                             Postotak vremena 
rješava u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa i priznavanje 
prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih 
vojnih invalida, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja, 
stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji  

45% 

pribavlja nalaze i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje, izvješćivanje i pozivanje 
članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja o identifikaciji posmrtnih ostataka, 
organiziranje sahrane umrlih hrvatskih branitelja i HRVI uz odavanje vojnih počasti, 
izdavanje narudžbenica i naloga za isplatu troškova pokopa 

20% 

sudjeluje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast 
stradalih hrvatskih branitelja 

15% 

izdaje potvrde o statusu HRVI i člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske struke ili    
   socijalne djelatnosti 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga 
Odsjeka, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje 
problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije  koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu  prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te 
provedbu pojedinačnih odluka 

13.VIŠI SAVJETNIK ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO 
 – mjesto rada Drniš                                                                                                        Broj izvršitelja:1   

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Viši savjetnik / 4. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa i 
priznavanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 
hrvatskih ratnih vojnih invalida, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog 
branitelja, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji 

30% 

pribavlja nalaze i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje, izvješćivanje i pozivanje 
članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja o identifikaciji posmrtnih ostataka, 
organiziranje sahrane umrlih hrvatskih branitelja i HRVI uz odavanje vojnih počasti, 
izdavanje narudžbenica i naloga za isplatu troškova pokopa. 

15% 

sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast 
stradalih hrvatskih branitelja 

15% 

izdavanje potvrde o statusu HRVI i člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

10% 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
zdravstvenu zaštitu osoba nesposobnih za samostalan život i rad, koje nemaju sredstava za 
uzdržavanje i koji zdravstvenu zaštitu i ne mogu ostvariti po drugoj osnovi  

20% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske struke ili 
socijalne djelatnosti  
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
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Članak 21.

 - položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog 
tijela, vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i 
ostalih predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi 
strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, te prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te 
provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 

1. PROČELNIK                                                                                                    Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
I. Glavni rukovoditelj / 1.  

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

upravlja radom Odjela; planira, raspoređuje i prati izvršavanje poslova iz djelokruga 
Odjela 

25% 

daje upute i smjernice službenicima za učinkovito, zakonito i pravodobno 
izvršavanje poslova te obavlja nadzor nad njihovim radom 

10% 

prati stanje u područjima iz djelokruga Odjela te predlaže mjere za unaprjeđenje 
pojedinih upravnih područja 

20% 

sudjeluje u izradi najsloženijih predmeta 20% 
izrađuje izvješća 10% 
obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima i po nalogu župana 15% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje 
i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te 
rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju u 
najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama 
vezanim uz utvrđenu politiku upravnog tijela  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na 
provedbu plana i programa upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji 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 

2. VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO                                                           Broj izvršitelja: 2    
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 
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Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

prati i analizira stanje u području gospodarstva i turizma 10% 
izrađuje izvješće i predlaže mjera za poticanje razvoja gospodarstva i turizma 15% 
priprema, organizira i vodi projekte poticanja razvoja gospodarstva 25% 
priprema akte, izvješća i analize iz područja gospodarstva i turizma 15% 
rješava najsloženije predmeta iz djelokruga Odjela 25% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke 
- najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog 
tijela,  rješavanje najsloženijih predmeta iz djelokruga rada upravnog tijela, 
sudjelovanje u izradi  strategija i programa i vođenja projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte  unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te 
provedbu odluka od značenja za pojedino područje iz djelokruga upravnog 
tijela 

3. VIŠI SAVJETNIK ZA ENERGETIKU                                                                  Broj izvršitelja:1    
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

prati i analizira stanje u području industrije i energetike 10% 
izrađuje izvješće i predlaže mjera energetske učinkovitosti  15% 
priprema, organizira i vodi projekte poticanja energetske održivosti 25% 
priprema akte, izvješća i analize iz područja industrije i energetike 15% 
rješavanje najsloženijih predmeta iz područja industrije i energetike 25% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

-magistar struke ili stručni specijalist strojarske ili elektrotehničke struke 
-najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
-položen državni stručni ispit 
-poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog 
tijela,  rješavanje najsloženijih predmeta iz djelokruga rada upravnog tijela, 
sudjelovanje u izradi  strategija i programa i vođenja projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte  unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu odluka od značenja za pojedino područje iz djelokruga upravnog 
tijela 

4. REFERENT ZA GOSPODARSTVO                                                                       Broj izvršitelja:1   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
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III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja opće i administrativne poslove za potrebe Odjela 50% 
vodi očevidnike iz djelokruga rada Odjela 20% 
prikuplja i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputama 20% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke 
-najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
-položen državni stručni ispit 
-poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

ODSJEK ZA OBRTNIŠTVO I TURIZAM 
5. VODITELJ ODSJEKA                                                                                              Broj izvršitelja:1   

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I.           Viši rukovoditelj / 3. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
organizira rad i rukovodi poslovima u djelokrugu rada Odsjeka, raspoređuje poslove i 
zadatke na  službenike te daje upute službenicima za obavljanje tih poslova i zadataka 

30% 

obavlja najsloženije stručne zadaće iz djelokruga rada Odsjeka 20% 
vodi upravni postupak, izrađuje i donosi rješenja u najsloženijim upravnim stvarima iz 
djelokruga rada Odsjeka 

25% 

priprema akte, izvješća i analize iz područja rada Odsjeka 15% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke 
 - najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine   
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim 
rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera 
te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je 
ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju 
složenih stručnih problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar 
i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili 
razmjene važnih informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do 
određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje Odsjekom 

6.VIŠI SAVJETNIK ZA OBRTNIŠTVO I TURIZAM                                      Broj izvršitelja:1           
Osnovni podaci o radnom mjestu 
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Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Viši savjetnik / 4. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
vodi upravni postupak, izrađuje i donosi rješenja iz djelokruga rada Odsjeka 40% 
priprema akte, izvješća i analize iz područja iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
pruža stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 15% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje izradu akata iz djelokruga 
Odsjeka,  rješavanje najsloženijih predmeta iz djelokruga rada Odsjeka, 
sudjelovanje u izradi  strategija i programa i vođenja projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte  unutar i izvan 
Odsjeka u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te 
provedbu odluka od značenja za pojedino područje iz djelokruga 
Odsjeka 

7. SAVJETNIK ZA OBRTNIŠTVO I TURIZAM                                                Broj izvršitelja:2         
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Savjetnik / 5. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

proučava i stručno obrađuje složenija pitanja iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
vodi upravni postupak, izrađuje i donosi rješenja iz djelokruga rada Odsjeka 40% 
sudjeluje u pripremi akta i izvješća iz područja iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
pruža stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 15% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

-magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke 
-najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
-položen državni stručni ispit 
-poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje suradnju u izradi akata iz 
djelokruga Odsjeka,  rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta iz 
djelokruga rada Odsjeka te rješavanje problema uz upute i nadzor 
rukovodećeg službenika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte  unutar i izvan 
Odsjeka u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te 
provedbu pojedinačnih odluka 

8. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBRTNIŠTVO I TURIZAM                          Broj izvršitelja:4    
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši stručni suradnik / 6. 

Opis poslova radnog mjesta 
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Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
obrađuje podatke iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
rješava stalne složenije upravne stvari iz djelokruga rada Odsjeka 40% 
radi na rješavanju stalnih složenijih neupravnih stvari iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
pruža stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 15% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne 
poslove unutar Odsjeka 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Odsjeka te 
povremenu komunikaciju izvan Odsjeka u svrhu prikupljanja ili razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj 
na donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada 

9. STRUČNI SURADNIK ZA OBRTNIŠTVO I TURIZAM                               Broj izvršitelja: 2        
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Stručni suradnik / 8. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obrađuje podatke iz djelokruga rada Odsjeka 20% 
rješava u  manje složenim stvarima iz djelokruga rada Odsjeka 40% 
sudjeluje u pripremi akta i izvješća iz područja iz djelokruga rada Odsjeka 20% 
vodi statistiku zaprimljenih i riješenih predmeta koji su mu povjereni 5% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelj Odsjeka 15% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili  
  upravne struke 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje manje složene poslove s 
ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem 
rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih 
metoda rada ili stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i 
uputama od strane nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte  unutar, a 
povremeno i izvan Odsjeka u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika 

10. REFERENT ZA OBRTNIŠTVO I TURIZAM                                                    Broj izvršitelja: 4   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

vodi evidencije iz djelokruga rada Odsjeka 35% 
obavlja opće i administrativne poslove za potrebe Odsjeka 35% 
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sudjeluje u rješavanju manje složenih stvari iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 15% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan 
Odsjeka 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

11.VIŠI SAVJETNIK ZA OBRTNIŠTVO I TURIZAM – mjesto rada Knin          Broj izvršitelja:1   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
vodi upravni postupak, izrađuje i donosi rješenja iz djelokruga rada Odsjeka 40% 
priprema akte, izvješća i analize iz područja iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
pruža stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 15% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje izradu akata iz djelokruga 
Odsjeka, rješavanje najsloženijih predmeta iz djelokruga rada Odsjeka, 
sudjelovanje u izradi  strategija i programa i vođenja projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte  unutar i izvan 
Odsjeka u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te 
provedbu odluka od značenja za pojedino područje iz djelokruga 
Odsjeka 

12.VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBRTNIŠTVO I TURIZAM 
 - mjesto rada Drniš                                                                                                     Broj izvršitelja:1         

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Viši stručni suradnik / 6. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
obrađuje podatke iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
rješava stalne složenije upravne stvari iz djelokruga rada Odsjeka 40% 
radi na rješavanju stalnih složenijih neupravnih stvari iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
pruža stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama iz djelokruga rada Odsjeka 15% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 15% 



SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE  Broj 3 - Stranica 37Ponedjeljak, 9. ožujka 2020.

Članak 22.

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne 
poslove unutar Odsjeka 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje komunikaciju unutar 
Odsjeka te povremenu komunikaciju izvan Odsjeka u svrhu prikupljanja 
i razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i 
metoda rada 

 
UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ 

1. PROČELNIK                                                                                                  Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

I. Glavni rukovoditelj / 1. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rukovodi radom Odjela, prati stanje i organizira obavljanje poslova iz djelokruga Odjela  

20% 
sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja u radu Odjela 20% 
izrađuje izvješća i predlaže poduzimanje mjera u području pomorstva i prometa, a 
posebice kroz sudjelovanje u donošenju i provođenju programa zaštite i održavanja 
pomorskog dobra 

 
20% 

modernizacija i izgradnja pomorskog dobra odnosno lučke podgradnje i nadgradnje u 
lukama županijskog i lokalnog značaja 

 
10% 

izrađuje prijedloge odluka i ugovora o koncesiji iz nadležnosti Županije 10% 
izrađuje nacrte akata iz djelokruga Odjela 10% 
predlaže mjere za unaprjeđenje rada Odjela te sudjeluje u radu stručnih i drugih tijela te 
ostalih radnih skupina po nalogu župana, te obavlja i druge poslove po nalogu župana 

 
10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustava na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti poslova najviše razine koji uključuje planiranje, 
vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih 
koncepata, te rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o 
najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama 
vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja 
na provedbu plana i programa upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i 
odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku 
nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na 
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donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i 
njenu provedbu 

2. ZAMJENIK PROČELNIKA                                                                                 Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

I. Viši rukovoditelj / 2. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
zamjenjuje pročelnika u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti u radu, koordinira 
obavljanje poslova u pojedinom području iz djelokruga Odjela 

 
10% 

sudjeluje u izradi izvješća i predlaže poduzimanje mjera u području pomorstva i prometa, 
sudjeluje u donošenju i provođenju programa zaštite i održavanja pomorskog dobra 

 
10% 

obavlja najsloženije poslove i zadatke vezane za usklađivanje, koordinaciju, pripremu, 
izradu i kontrolu provedbe općih i drugih akata te sudjeluje u izradi strategija i programa 
te vođenja projekata, koji se odnose na djelatnost iz područja: pomorskog dobra i lučkog 
područja, morskih luka te postupka davanja, prijenosa, produženja, oduzimanja i naplate 
koncesijske naknade, vođenja Upisnika i Registra koncesija 

 
 

20% 

stručno obrađuje podnesene zahtjeve i inicijative, izrađuje potrebnu dokumentaciju radi 
davanja koncesija te provedbe programa, projekata i aktivnosti iz domene djelatnosti 
pripadajućeg područja u okviru nadležnosti i djelokruga Odjela; vodi upravne postupke 
vezane za davanje, oduzimanje i prijenos koncesija te za poništenje postupka davanja 
koncesije, uključujući izradu dokumentacije za nadmetanje i objavu provedbe postupka za 
koncesiju u službenim javnim glasilima; 
izrađuje prijedloge ugovora u vezi s provedbenim postupcima za koncesije, provodi i prati 
naplatu koncesijskih naknada uključujući vođenje knjigovodstvene analitike, obradu i 
analizu ostvarenih prihoda od koncesija te izradu mjesečnih i godišnjih financijskih 
statističkih izvještaja o stanju potraživanja i naplate koncesijske naknade; brine o 
pravovremenoj dostavi ugovora o koncesijama za Registar koncesija i redovito prati i 
provjerava web stranice Registra koncesija 

 
 
 
 

20% 

sudjeluje u planiranju i ostvarenju programa, projekata i aktivnosti te prati donošenje i 
izvršenje financijskih planova i programa rada iz domene djelatnosti pripadajućeg 
područja u okviru nadležnosti i djelokruga Odjela; prati i proučava zakonske i 
podzakonske propise i stručnu literaturu; stručno obrađuje složena pitanja, probleme i 
predmete; sudjeluje u izradi prijedloga i primjedbi na nacrte zakona i podzakonskih akata 
te daje stručna mišljenja vezana uz provedbu zakona i podzakonskih akata iz domene 
djelatnosti pripadajućeg područja u okviru nadležnosti i djelokruga Odjela 

 
 

 
 

20% 

vodi brigu o održavanju i ažuriranju informatičkog programa za potrebe praćenja i 
statističke obrade podataka o statusu koncesija, stručno obrađuje materijale i sudjeluje u 
radu stručnih i drugih tijela te ostalih skupina po nalogu pročelnika, izrađuje izvješća te 
druge stručne materijale i analize za potrebe Odjela; predlaže mjere za unapređenje rada 

 
 
 
 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustava na odgovarajućim poslovima 
 - organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim 
rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera 
te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar 
i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili 
razmjene važnih informacija 
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Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do 
određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje  

3. VIŠI SAVJETNIK ZA POMORSKI I CESTOVNI PROMET                          Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Viši savjetnik / 4. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak 
vremena 

vodi upravni postupak vezan za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog 
prijevoza putnika u cestovnom prometu i vodi upisnik o izdanim dozvolama te predlaže 
projekte u funkciji uravnoteženja županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u 
cestovnom prometu 

 
30% 

izrađuje prijedloge projekata i programskih aktivnosti u funkciji unaprjeđenja i razvoja 
sigurnosti prometa na cestama te unaprjeđuje ostale vidove prometa od interesa za županiju 

 
20% 

prati obavljanje javnog linijskog prijevoza u obalnom pomorskom prometu te predlaže mjere 
za kvalitetnije održavanje pomorskog prometa 

 
10% 

prikuplja, provjerava, stručno obrađuje i ažurira podatke o brodicama, jahtama, čamcima i 
njihovim vlasnicima, prati naplatu godišnje naknade za upotrebu pomorskog dobra te ih unosi 
u bazu podataka Odjela,  radi provedbe aktivnosti iz domene predmetnog područja 

 
 

30% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist prometne, pravne ili ekonomske  
  struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustava na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnoga 
tijela, vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i 
ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi 
strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

4. SAVJETNIK ZA POMORSKO DOBRO I KONCESIJE                                    Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Savjetnik / 5. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak 
vremena 

obavlja složene poslove i zadatke vezane za usklađivanje, koordinaciju, pripremu, izradu i 
kontrolu provedbe općih i drugih akata te sudjeluje u izradi strategija i programa te vođenja 
projekata, koji se odnose na djelatnost iz područja: pomorskog dobra i lučkog područja, 
morskih luka te postupka davanja, prijenosa, produženja, oduzimanja i naplate koncesijske 
naknade, vođenja Upisnika i Registra koncesija 

 
 

20% 

stručno obrađuje podnesene zahtjeve i inicijative i izrađuje potrebnu dokumentaciju radi 
davanja koncesija te provedbe programa, projekata i aktivnosti iz domene djelatnosti 
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Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak 

vremena 
obavlja složene poslove i sudjeluje u izradi strategija, programa i vođenja projekata iz područja 
granica pomorskog dobra i granica lučkog područja, morskih luka, zaštite mora te obavlja 
poslove upisa pomorskog dobra i granica lučkog područja, morskih luka, zaštite mora; obavlja 
poslove upisa pomorskog dobra u katastar i zemljišne knjige pregledom geodetskih elaborata, 
obilježavanjem i evidentiranjem pomorskog dobra te unosom i ažuriranjem podataka u bazu 
GIS-a pomorskog dobra u okviru nadležnosti Odjela 

 
 
 
 

40% 

stručno obrađuje podnesene zahtjeve i izrađuje potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja 
granica pomorskog dobra te vodi evidenciju, izrađuje analize i izviješća vezano za granice 
pomorskog dobra 

 
 

30% 
prikuplja podatke, analizira i vodi bazu podataka o: prostornim planovima i drugoj prostornoj 
dokumentaciji na razini županije, gradova i općina, morskim lukama na području županije te 

 
 

pripadajućeg područja u okviru nadležnosti i djelokruga Odjela; vodi upravne postupke vezane 
za davanje, oduzimanje i prijenos koncesija te za poništenje postupaka davanja koncesije, 
uključujući izradu dokumentacije za nadmetanje i objavu provedbe postupka za koncesiju u 
službenim javnim glasilima; izrađuje prijedloge ugovora u vezi s provedbenim postupcima za 
koncesije, provodi i prati naplatu koncesijskih naknada uključujući vođenje knjigovodstvene 
analitike, obradu i analizu ostvarenih prihoda od koncesija te izradu mjesečnih i godišnjih 
financijskih statističkih izvještaja o stanju potraživanja i naplate koncesijske naknade; 
popunjava obrasce za potrebe ministarstva nadležnog za poslove financija, brine o 
pravovremenoj dostavi ugovora o koncesijama za Registar koncesija i redovito prati i 
provjerava web stranice Registra koncesija 

 
40% 

sudjeluje u planiranju i ostvarenju programa, projekata i aktivnosti te prati donošenje i izvršenje 
financijskih planova i programa rada iz domene djelatnosti pripadajućeg područja u okviru 
nadležnosti i djelokruga Odjela; prati i proučava zakonske i podzakonske propise i stručnu 
literaturu, stručno obrađuje složena pitanja, probleme i predmete, sudjeluje u izradi prijedloga i 
primjedbi na nacrte zakona i podzakonskih akata te daje stručna mišljenja vezana uz provedbu 
zakona i podzakonskih akata iz domene djelatnosti pripadajućeg područja u okviru nadležnosti 
i djelokruga Odjela 

 
 
 

20% 

vodi brigu o održavanju i ažuriranju informatičkog programa za potrebe praćenja i statističke 
obrade podataka o statusu koncesija; stručno obrađuje materijale i sudjeluje u radu stručnih i 
drugih tijela te ostalih skupina po nalogu pročelnika; izrađuje izvješća te druge stručne 
materijale i analize za potrebe Odjela  

 
 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist  pravne ili ekonomske struke 
- najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
Stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga 
upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te 
rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnoga tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu pojedinačnih odluka 

5. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRANICE POMORSKOG DOBRA              Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Viši stručni suradnik / 6. 
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pripadajućoj lučkoj nadgradnji i podgradnji, stanju na izvan lučkom području, razvojnim i 
investicijskim projektima 

10% 

obavlja poslove oko izrade geografskog informacijskog sustava potrebnog za upravljanje 
pomorskim dobrom 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne, arhitektonske, građevinske, 
geografske  ili geodetske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

 Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne 
poslove unutar upravnoga tijela 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor 
i upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima 
i komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar 
upravnog tijela te povremenu komunikaciju izvan tijela u svrhu 
prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda 
rada 

6.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRANICE POMORSKOG DOBRA I PROJEKTE 
                                                                                                                                         Broj izvršitelja:1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Viši stručni suradnik / 6. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak 
vremena 

obavlja složene poslove i sudjeluje u izradi strategija, programa i vođenja projekata iz područja 
granica pomorskog dobra i granica lučkog područja, morskih luka, zaštite mora te obavlja 
poslove upisa pomorskog dobra i granica lučkog područja, morskih luka, zaštite mora; obavlja 
poslove upisa pomorskog dobra u katastar i zemljišne knjige pregledom geodetskih elaborata, 
obilježavanjem i evidentiranjem pomorskog dobra te unosom i ažuriranjem podataka u bazu 
GIS-a pomorskog dobra u okviru nadležnosti Odjela 

 
 
 

40% 

stručno obrađuje podnesene zahtjeve i izrađuje potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja 
granica pomorskog dobra te vodi evidenciju, izrađuje analize i izviješća vezano za granice 
pomorskog dobra 

 
 

30% 
prikuplja podatke, analizira i vodi bazu podataka o: prostornim planovima i drugoj prostornoj 
dokumentaciji na razini županije, gradova i općina, morskim lukama na području županije te 
pripadajućoj lučkoj nadgradnji i podgradnji, stanju na izvan lučkom području, razvojnim i 
investicijskim projektima; stručno obrađuje materijale i sudjeluje u radu stručnih i drugih tijela 
te ostalih skupina po nalogu pročelnika te prema potrebi obavlja i druge stručne poslove 

 
 
 

10% 

sudjeluje u postupku pripreme i kandidature te u suradnji s nadležnim ministarstvima,  
jedinicama lokalne samouprave i drugim partnerskim institucijama brine o provedbi razvojnih i 
investicijskih projekata odobrenih za financiranje iz fondova EU 

 
10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist geografske, geodetske, arhitektonske 
ili građevinske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustava na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne 
poslove unutar upravnoga tijela 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika. 
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Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar upravnog 
tijela te povremenu komunikaciju izvan tijela u svrhu prikupljanja ili 
razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda 
rada 

7.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROMET                                                          Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Viši stručni suradnik / 6. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak 
vremena 

obavlja složene poslove i zadatke vezane za usklađivanje, koordiniranje, pripremu, izradu i 
kontrolu provedbe općih i drugih akata te strategiju, programa i vođenje projekata koji se 
odnose na djelatnosti iz područja: cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa, 
morskih luka, međunarodnih i projekata u sklopu EU fondova, te rada ustanova, trgovačkih 
društava i drugih pravnih osoba čije je praćenje i kontrola u okviru  nadležnosti Odjela 

 
 
 

30% 

vodi upravni postupak vezan za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog  
prijevoza putnika u cestovnom prometu i vodi upisnik o izdanim dozvolama te predlaže 
projekte u funkciji uravnoteženja županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u 
cestovnom prometu 

 
 

30% 

izrađuje prijedloge projekata i programskih aktivnosti u funkciji unaprjeđenja i razvoja 
sigurnosti prometa na cestama te unapređuje ostale vidove prometa od interesa za županiju, 
sudjeluje u pripremi projekata za financiranje iz sredstava EU fondova 

 
20% 

prati obavljanje javnog linijskog prijevoza u obalnom pomorskom prometu te predlaže 
programe radi unapređenja usluge u pomorskom prijevozu 

 
10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist prometa 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne 
poslove unutar upravnoga tijela 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar 
upravnog tijela te povremenu komunikaciju izvan tijela u svrhu 
prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i 
metoda rada 

8. REFERENT ZA POMORSTVO                                                                       Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja opće i administrativne poslove za potrebe Odjela, te jednostavne poslove u 
pripremi dokumentacije za postupak koncesioniranja na pomorskom dobru 

 
50% 

vodi očevidnike iz djelokruga rada Odjela 30% 
prikuplja i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputama  

10% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 
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Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema ekonomske, upravne, turističke struke ili  
  gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar upravnog 
tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 
1. PROČELNIK                                                                                                      Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I. Glavni rukovoditelj / 1. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
planira, organizira i koordinira radom Odjela te se brine za uređenje, organizaciju, 
informatizaciju, financiranje i unapređenje poslova zaštite okoliša i prirode, prostornog 
planiranja, komunalnog gospodarstva, vatrogastva i civilne zaštite, a koji su resornim 
zakonima i posebnim propisima stavljeni u nadležnost županija i koji su od 
županijskog značaja 

25 % 

koordinira aktivnosti iz djelokruga Odjela sa nadležnim tijelima i javnim ustanovama 
kojima je osnivač županija te pravnim osobama s javnim ovlastima na državnoj i 
županijskoj razini – ministarstvima, agencijama, fondovima, zavodima i drugim 
nadležnim tijelima državne i regionalne samouprave, te osobama ovlaštenim za 
vršenje stručnih poslova zaštite okoliša, prostornog planiranja, pravnim i fizičkim 
osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost, udrugama civilnog društva kao i sa 
građanima pojedincima 

15 % 

sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja u radu Odjela, te u skladu sa stručnim 
uvjetima i zakonskim ovlastima rješava i/ili sudjeluje u svim upravnim postupcima u 
nadležnosti Odjela, sudjeluje u realizaciji postojećih projekata na nivou županije te 
pokretanju novih projekata 

20 % 

organizira i koordinira poslove nositelja izrade prostornih planova u nadležnosti 
Županijske skupštine te provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš u okviru 
izrade prostornog plana Županije 

10 % 

prati stanje u područjima iz djelokruga Odjela te predlaže mjere za unaprjeđenje 10 % 
pojedinih upravnih područja 
izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o izvršenju proračuna prema 
programima/projektima/aktivnostima, sukladno opisu poslova i nadležnosti Odjela, te 
izrađuje nacrte akata u nadležnosti Županijske skupštine 

10 % 

daje upute i smjernice službenicima za učinkovito, zakonito i pravodobno izvršavanje 
poslova te obavlja nadzor nad njihovim radom 5 % 

obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima i po nalogu župana 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske, 
 kemijsko-tehnološke ili pravne struke 
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Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske, 
 kemijsko-tehnološke ili pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "B" kategorije 
- znanje engleskog jezika  
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, 
vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih 
koncepata, te rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i 
odlučivanju u najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo 
općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku upravnog tijela 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od 
utjecaja na provedbu plana i programa upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji 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 

2. VIŠI SAVJETNIK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA                                                  Broj izvršitelja: 2 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4.  

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

donosi rješenja i druge akte te vodi najsloženije upravne postupke vezane uz izdavanje 
akata iz područja zaštite okoliša sukladno posebnim propisima  40 % 

vodi informacijski sustav zaštite okoliša i izrađuje izvješća iz baze podataka te 
predlaže mjere za unaprjeđenje pojedinih upravnih područja 30 % 

sudjeluje u izradi i praćenju programa, planova, projekata, izvješća i drugih 
odgovarajućih akata iz područja zaštite okoliša, vatrogastva i civilne zaštite 25 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist kemijsko-tehnološke, biološke, 
arhitektonske, građevinske ili pravne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "B" kategorije 
- znanje engleskog jezika 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje izradu akata iz djelokruga 
Odjela, vođenje upravnog postupka, rješavanje najsloženijih upravnih 
i drugih predmeta iz nadležnosti Odjela, sudjelovanje u izradi 
strategija, planova i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute nadređenog pročelnika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenih radi, pravilnu primjenu postupaka i 
metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO  
PLANIRANJE I ZAŠTITU PRIRODE                                                    Broj izvršitelja: 2 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
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Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši stručni suradnik / 6.  

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

donosi rješenja i druge akte te vodi složene upravne postupke vezane uz izdavanje 
akata iz područja zaštite prirode sukladno posebnim propisima 35 % 

izdaje posebne uvjete i potvrde na glavni projekt te daje mišljenja sukladno posebnim 
propisima  35 % 

sudjeluje u izradi i praćenju programa, planova, projekata, izvješća i drugih 
odgovarajućih akata iz područja prostornog planiranja i zaštite prirode te predlaže 
mjere za unaprjeđenje pojedinih upravnih područja 

25 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske,    
  kemijsko-tehnološke, biološke ili pravne struke  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "B" kategorije 
- znanje engleskog jezika 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i 
stručne poslove unutar upravnoga tijela  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar te 
povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja 
ili razmjene informacija  

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada   

4. VIŠI SAVJETNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE                                         Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4.  

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

rješava u drugom stupnju te donosi drugostupanjska rješenja iz područja komunalnog 
gospodarstva 70 % 

vodi najsloženije upravne postupke iz područja komunalnog gospodarstva sukladno 
posebnim propisima 15 % 

sudjeluje u izradi i praćenju programa, planova, projekata, izvješća i drugih 
odgovarajućih akata iz područja komunalnog gospodarstva te predlaže mjere za 
unaprjeđenje pojedinih upravnih područja 

10 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, kemijsko-
tehnološke ili biološke struke  
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "B" kategorije 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje izradu akata iz djelokruga 
Odjela, vođenje upravnog postupka, rješavanje najsloženijih upravnih 
i drugih predmeta iz nadležnosti Odjela, sudjelovanje u izradi 
strategija, planova i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute nadređenog pročelnika  
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Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenih radi, pravilnu primjenu postupaka i 
metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

5.VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE I INFRASTRUKTURU       
                                                                                                                                  Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II Viši stručni suradnik / 6.  
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u drugom stupnju te donosi drugostupanjska rješenja iz područja komunalnog 
gospodarstva 60 % 

vodi složenije upravne postupke iz područja komunalnog gospodarstva sukladno 
posebnim propisima 15 % 

prati tijek ostvarivanja investicijskih projekata te o tome izrađuje odgovarajuće 
materijale 10 % 

sudjeluje u izradi i praćenju programa, planova, projekata, izvješća i drugih 
odgovarajućih akata iz područja komunalnog gospodarstva te predlaže mjere za 
unaprjeđenje pojedinih upravnih područja 

10 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist kemijsko-tehnološke, biološke, 
arhitektonske, građevinske ili pravne struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim   
  poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "B" kategorije 
- znanje engleskog jezika 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i 
stručne poslove unutar upravnog tijela 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar te 
povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja i 
razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenih radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada 

6. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJNE PROJEKTE                           Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši stručni suradnik / 6.  

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

prikuplja podatke potrebne za izradu projekata, izrađuje projekte koji se kandidiraju za 
financiranje iz nacionalnih i EU fondova 

20 % 

provodi odobrene projekte  60 % 
surađuje sa drugim stranim i državnim tijelima, pravnim i fizičkim osobama radi 
pripreme i provedbe zajedničkih projekata 

15 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

- magistar struke ili stručni specijalist kemijsko-tehnološke, biološke, 
arhitektonske, građevinske ili ekonomske struke 
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Potrebno stručno znanje 
 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "B" kategorije 
- znanje engleskog jezika 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i 
stručne poslove unutar upravnog tijela 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika.  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar te 
povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja i 
razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenih radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada 

7. REFERENT ZA ZAŠTITU OKOLIŠA                                                             Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11.  

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja administrativno-tehničke poslove uredskog poslovanja Odjela 40 % 
obavlja poslove u svezi obrade financijskih zahtjeva Odjela i proračunskih korisnika 25 % 
vodi propisane i druge evidencije 20 % 
obavlja poslove u svezi kopiranja podataka za slanje nadležnim tijelima 10 % 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 5 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili  gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom 
rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
ustrojstvenih jedinica upravnih tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu izričito 
propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU 
1. PROČELNIK                                                                                              Broj izvršitelja:1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

I. Glavni rukovoditelj / 1. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak 
vremena 

organizira, rukovodi, upravlja i koordinira radom Odjela 60% 
osigurava uvjete za izvršavanje poslova i zadaća te poduzima mjere za unaprjeđenje rada 
u Odjelu i njegovim ispostavama 5% 

raspoređuje poslove na pojedine službenike 1% 
pruža stručnu pomoć službenicima Odjela, jedinicama lokalne samouprave na području 
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županije, te ostalim institucijama, tvrtkama, uredima i ostalim pravnim i fizičkim 
osobama, u okviru nadležnosti upravnog odjela 

9% 

rješava najsloženije upravne i ostale predmete te sudjeluje u izvršavanju najsloženijih 
poslova iz nadležnosti Odjela 13% 

vodi stalnu stručnu komunikaciju od utjecaja na provedbu plana i programa Odjela 10% 
obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima i po nalogu župana 2% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili  
  pravne struke  
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku)  
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, 
vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih 
koncepata, te rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i 
odlučivanju u najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo 
općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku upravnog tijela  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od 
utjecaja na provedbu plana i programa upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji 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 

2. ZAMJENIK PROČELNIKA                                                                              Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
I. Viši rukovoditelj / 2. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

zamjenjuje pročelnika u slučaju njegove odsutnosti 30% 
pomaže pročelniku u upravljanju radom Odjela 20% 
koordinira, organizira i nadzire rad službenika u Odjelu i njegovim ispostavama te 
pruža stručnu pomoć službenicima Odjela, jedinicama lokalne samouprave, na 
području županije, te ostalim fizičkim i pravnim osobama 

  15% 

sudjeluje u rješavanju i rješava najsloženije upravne i ostale predmete iz nadležnosti 
Odjela   30% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 5% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili 
  pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku)  
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na 
višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene 
propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih 
zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je 
ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri 
rješavanju složenih stručnih problema 
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Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte 
unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja 
ili razmjene važnih informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za 
zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska 
sredstva do određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje 
odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama 

3. VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU                 Broj izvršitelja:11 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne i ostale predmete iz nadležnosti 
Odjela, te u okviru tih poslova: izdaje lokacijske dozvole, rješenja o izmjenama i 
dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produljenju rokova važećih lokacijskih 
dozvola 

10% 

izdaje dozvole za građenje (rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, 
građevinske dozvole, građevinske dozvole-promjene imena investitora, građevinske 
dozvole za pripremne radove, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, 
rješenja o produljenju važenja dozvola  za gradnju) i dozvole za uklanjanje građevina 

50% 

izdaje rješenja o izvedenom stanju 1% 
izdaje uporabne dozvole, posebne uporabne dozvole i dozvole za promjenu namjene i 
uporabu građevine 20% 

izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice 5% 
izdaje obavijesti o posebnim uvjetima, o uvjetima za izradu glavnog projekta i 
obavijesti o utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja; obavijesti o prijavi 
početka građenja građevina, obavijesti o prijavama početka pokusnog rada i obavijesti 
o prijavama početka uklanjanja građevina 

5% 

izdaje lokacijske informacije 1% 
izdaje potvrde etažnih elaborata i potvrde parcelacijskih elaborata 5% 
izdaje potvrde, uvjerenja i mišljenja, iz nadležnosti odjela 1% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  2% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili 
  pravne struke  
- najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- položen državni stručni ispit 
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku)  
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga 
upravnoga tijela, vođenje upravnog postupka i rješavanje 
najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga 
tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i 
metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

4. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU 
     Broj izvršitelja: 5 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Viši stručni suradnik / 6. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
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vodi upravni postupak i rješava stalne složenije upravne i stručne poslove unutar 
Odjela, uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika, te u okviru tih poslova:  
izdaje lokacijske dozvole, rješenja o izmjenama i dopunama lokacijskih dozvola, 
rješenja o produljenju rokova važećih lokacijskih dozvola 

1% 

izdaje dozvole za građenje (rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, 
građevinske dozvole, građevinske dozvole-promjene imena investitora, građevinske 
dozvole za pripremne radove, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, 
rješenja o produljenju važenja dozvola  za gradnju); izdaje dozvole za uklanjanje 
građevina  

1% 

izdaje rješenja o izvedenom stanju 70% 
izdaje uvjerenja za uporabu građevine, uporabne dozvole i posebne uporabne dozvole 
za promjenu namjene i uporabu građevine, izdaje uvjerenja o vremenu građenja 
građevine 

20% 

izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice 2% 
izdaje obavijesti o posebnim uvjetima, o uvjetima za izradu glavnog projekta i 
obavijesti o utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja; izdaje obavijesti o 
posebnim uvjetima, o uvjetima za izradu glavnog projekta i obavijesti o utvrđivanju 
posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 

1% 

izdaje uvjerenja o namjeni zemljišta i druga uvjerenja i potvrde iz djelokruga 
prostornog uređenja i gradnje 

1% 

izdaje lokacijske informacije 1% 
izdaje potvrde etažnih elaborata i potvrde parcelacijskih elaborata 1% 
izdaje potvrde pravomoćnosti, te druge potvrde, uvjerenja i mišljenja 1% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  1% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist  arhitektonske, građevinske ili 
  pravne struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit  
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku) 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i 
stručne poslove unutar upravnoga tijela 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar 
upravnog tijela te povremenu komunikaciju izvan tijela u svrhu 
prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada 

5. STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU         Broj izvršitelja: 3 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Stručni suradnik / 8. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

rješava manje složene poslove  unutar Odjela, uz povremeni nadzor i upute od strane 
nadređenog službenika, te u okviru tih poslova izdaje: rješenja o uvjetima građenja 1% 

izdaje posebne uporabne dozvole, uvjerenja za uporabu građevine, uvjerenja o 
vremenu građenja građevine i rješenja o izvedenom stanju 17% 

izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice i rješenja o uvjetima građenja 15% 
izdaje obavijesti o posebnim uvjetima, o  uvjetima za izradu glavnog projekta i 
obavijesti o utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja; izdaje obavijesti o 
prijavi početka građenja građevina, o prijavama početka pokusnog rada i obavijesti o 
prijavama početka uklanjanja građevina 

20% 

izdaje potvrde etažnih elaborata i potvrde parcelacijskih elaborata 20% 
izdaje lokacijske informacije 25% 
izdaje uvjerenja o namjeni zemljišta, potvrde pravomoćnosti, te druge potvrde, 1% 
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uvjerenja i mišljenja, iz nadležnosti Odjela 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  1% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske,  
  građevinske ili upravne struke  
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku) 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje manje složene poslove s 
ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem 
rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, 
utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i 
uputama od strane nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar 
upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u 
prikupljanju ili razmjeni informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

6. REFERENT  ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU                        Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

izrađuje prijedloge uvjerenja o namjeni zemljišta 40% 
izrađuje potvrde  pravomoćnosti akata i druge potvrde i uvjerenja, na temelju službene 
evidencije Odjela 30% 

izrađuje razna izvješća iz nadležnosti Odjela 1% 
izrađuje prijedlog narudžbe opreme, inventara i potrošnog uredskog materijala 1% 
izrađuje evidenciju o prisustvu na radu za službenike Odjela 1% 
po potrebi obavlja poslove prijema i otpreme pošte, te arhiviranje predmeta, prema 
uputama za arhiviranje, koje izdaju službenici za svoje predmete 1% 

obavlja uredske i tajničke poslove za pročelnika i zamjenika pročelnika 14% 
daje informacije i obavijesti, te izrađuje potrebita pismena 10% 
prima telefonske pozive i poruke i uređuje primanje stranaka 1% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  1% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, turističke, tehničke  
  struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom 
rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar  
upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu izričito 
propisanih  postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

7. REFERENT  U PISARNICI                                                                                Broj izvršitelja: 3 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 
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Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja poslove prijema, otvaranja i pregleda pošiljki, razvrstavanja i raspoređivanja 
pismena, upisivanja pismena u odgovarajuće evidencije, odnosno upisnike predmeta, 
dostave pismena u rad službenicima Odjela, otpremanja i razvođenja akata, odlaganje 
predmeta u rokovnik predmeta 

50% 

izrađuje izvješća zaprimljenih, riješenih i neriješenih upravnih i neupravnih predmeta 1% 
prima, pregledava i razvodi dovršene predmete, te ih odlaže u pismohranu, po vrsti 
predmeta, klasifikacijskim oznakama i po rednim brojevima 48% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  1% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, turističke, tehničke 
  struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom 
rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar 
upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu izričito 
propisanih  postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU ISPOSTAVA KNIN 
8. VODITELJ ISPOSTAVE                                                                                     Broj izvršitelja:1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I Viši rukovoditelj / 3. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
organizira, rukovodi, upravlja i koordinira radom  ispostave 10% 
osigurava uvjete za izvršavanje poslova i zadaća iz nadležnosti ispostave i poduzima 
mjere za unaprjeđenje rada u ispostavi 4% 

raspoređuje poslove iz nadležnosti ispostave na pojedine službenike 1% 
pruža stručnu pomoć službenicima u ispostavi, jedinicama lokalne samouprave na 
području nadležnosti ispostave, te ostalim institucijama, tvrtkama, uredima i ostalim 
pravnim i fizičkim osobama, u okviru nadležnosti ispostave 

4% 

rješava najsloženije upravne i ostale predmete te sudjeluje u izvršavanju 
najsloženijih poslova iz nadležnosti ispostave 70% 

vodi stalnu stručnu komunikaciju koja je od utjecaja na provedbu plana i programa 
ispostave 10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  1% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili  
  pravne struke  
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku)  
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na 
višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene 
propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih 
zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je 
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 ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri 
rješavanju složenih stručnih problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte 
unutar i izvan ispostave u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili 
razmjene važnih informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za 
zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska 
sredstva do određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje 
ispostavom 

9. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU 
     Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Viši stručni suradnik / 6. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
vodi upravni postupak i rješava stalne složenije upravne poslove unutar ispostave, uz 
redoviti nadzor i upute nadređenog službenika, te u okviru tih poslova: izdaje 
lokacijske dozvole, rješenja o izmjenama i dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o 
produljenju rokova važećih lokacijskih dozvola 

1% 

izdaje dozvole za građenje (rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, 
građevinske dozvole, građevinske dozvole-promjene imena investitora, građevinske 
dozvole za pripremne radove, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, 
rješenja o produljenju važenja dozvola za gradnju), izdaje dozvole za uklanjanje 
građevina 

1% 

izdaje rješenja o izvedenom stanju 70% 
izdaje uvjerenja za uporabu građevine, uporabne dozvole, posebne uporabne dozvole i 
dozvole za promjenu namjene građevine 20% 

izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice 2% 
izdaje obavijesti o posebnim uvjetima, o uvjetima za izradu glavnog projekta i 
obavijesti o utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja; obavijesti o prijavi 
početka građenja građevina, o prijavama početka pokusnog rada i obavijesti o 
prijavama početka uklanjanja građevina 

1% 

izdaje uvjerenja o namjeni zemljišta i druga uvjerenja iz djelokruga prostornog 
uređenja i gradnje 1% 

izdaje lokacijske informacije 1% 
izdaje potvrde etažnih elaborata i potvrde parcelacijskih elaborata 1% 
izdaje potvrde pravomoćnosti te druge potvrde i mišljenja 1% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja ispostave 1% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist  arhitektonske, građevinske ili  
  pravne struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit  
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku) 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i 
stručne poslove unutar ispostave 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar 
nižih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan 
ispostave  u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada 

10. STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU       Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
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III. Stručni suradnik / 8. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava manje složene poslove unutar ispostave, uz povremeni nadzor i upute od strane 
nadređenog službenika, te u okviru tih poslova izdaje:  rješenja o uvjetima građenja 1% 

izdaje posebne uporabne dozvole, uvjerenja za uporabu građevine; uvjerenja o 
vremenu građenja građevine i  rješenja o izvedenom stanju 17% 

izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice i rješenja o uvjetima građenja 15% 
izdaje obavijesti o posebnim uvjetima; o uvjetima za izradu glavnog projekta i 
obavijesti o utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja; izdaje obavijesti o 
prijavi početka građenja građevina, o prijavama početka pokusnog rada i obavijesti o 
prijavama početka uklanjanja građevina 

20% 

izdaje potvrde etažnih elaborata i potvrde parcelacijskih elaborata 20% 
izdaje lokacijske informacije 25% 
izdaje uvjerenja o namjeni zemljišta, potvrde pravomoćnosti, te druge potvrde, 
uvjerenja i mišljenja, iz nadležnosti ispostave 1% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja ispostave 1% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske,  
  građevinske ili upravne struke  
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku) 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje manje složene poslove s 
ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem 
rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, 
utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i 
uputama od strane nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima 
i komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar ispostave, 
a povremeno i izvan ispostave, u prikupljanju ili razmjeni informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika 

11. REFERENT  U PISARNICI                                                                          Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja poslove prijema, otvaranja i pregleda pošiljki, razvrstavanja i raspoređivanja 
pismena, upisivanja pismena u odgovarajuće evidencije, odnosno upisnike predmeta, 
dostave pismena u rad službenicima ispostave, otpremanja i razvođenja akata, 
odlaganje predmeta u rokovnik predmeta 

50% 

izrađuje izvješća zaprimljenih, riješenih i neriješenih upravnih i neupravnih predmeta 1% 
prima, pregledava i razvodi dovršene predmete, te ih odlaže u pismohranu, po vrsti 
predmeta, klasifikacijskim oznakama i po rednim brojevima 44% 

obavlja uredske i tajničke poslove za potrebe voditelja ispostave; izrađuje evidenciju o 
prisustvu na radu, za službenike ispostave; prima telefonske pozive i poruke i uređuje 
primanje stranaka; izrađuje prijedlog narudžbe opreme, inventara i potrošnog uredskog 
materijala 

4% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja ispostave 1% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, turističke, tehničke  
  struke ili gimnazija  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 
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Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom 
rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacija koji uključuje kontakte unutar 
upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu izričito 
propisanih  postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU ISPOSTAVA DRNIŠ 
12. VODITELJ ISPOSTAVE                                                                                   Broj izvršitelja:1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I. Viši rukovoditelj / 3. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
organizira, rukovodi, upravlja i koordinira radom  ispostave 10% 
osigurava uvjete za izvršavanje poslova i zadaća iz nadležnosti ispostave i poduzima 
mjere za unaprjeđenje rada u ispostavi 4% 

raspoređuje poslove iz nadležnosti ispostave, na pojedine službenike  1% 
pruža stručnu pomoć službenicima u ispostavi, jedinicama lokalne samouprave na 
području nadležnosti ispostave, te ostalim institucijama, tvrtkama, uredima i ostalim 
pravnim i fizičkim osobama, u okviru nadležnosti ispostave 

4% 

rješava najsloženije upravne i ostale predmete te sudjeluje u izvršavanju najsloženijih 
poslova iz nadležnosti ispostave 70% 

vodi stalnu stručnu komunikaciju koja je od utjecaja na provedbu plana i programa 
ispostave 10% 

obavlja i druge poslove, po nalogu pročelnika 1% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske,  građevinske 
  ili pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku)  
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na 
višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene 
propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih 
zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je 
ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri 
rješavanju složenih stručnih problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte 
unutar i izvan ispostave u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili 
razmjene važnih informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za 
zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska 
sredstva do određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje 
ispostavom 

13. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU 
     Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II Viši stručni suradnik / 6. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
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vodi upravni postupak i rješava stalne složenije upravne i stručne poslove  unutar 
ispostave, uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika, te u okviru tih poslova:  
izdaje lokacijske dozvole, rješenja o izmjenama i dopunama lokacijskih dozvola, 
rješenja o produljenju rokova važećih lokacijskih dozvola 

1% 

izdaje dozvole za građenje (rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, 
građevinske dozvole, građevinske dozvole-promjene imena investitora, građevinske 
dozvole za pripremne radove, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, 
rješenja o produljenju važenja dozvola  za gradnju), izdaje dozvole za uklanjanje 
građevina 

1% 

izdaje rješenja o izvedenom stanju 70% 
izdaje uvjerenja za uporabu građevine, uporabne dozvole, posebne uporabne dozvole  i   
dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine 20% 

izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice 2% 
izdaje obavijesti o posebnim uvjetima, obavijesti o uvjetima za izradu glavnog 
projekta i obavijesti o utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja; obavijesti o 
prijavi početka građenja građevina, o prijavama početka pokusnog rada i obavijesti o 
prijavama početka uklanjanja građevina 

1% 

izdaje uvjerenja o namjeni zemljišta i druga uvjerenja iz djelokruga prostornog 
uređenja i gradnje 1% 

izdaje lokacijske informacije 1% 
izdaje potvrde etažnih elaborata i potvrde parcelacijskih elaborata 1% 
izdaje potvrde pravomoćnosti, te druge potvrde i mišljenja 1% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja ispostave 1% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist  arhitektonske, građevinske ili 
  pravne struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit  
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku) 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i 
stručne poslove unutar ispostave 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar 
nižih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan 
ispostave  u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada 

14. STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU       Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Stručni suradnik / 8. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

rješava manje složene poslove  unutar ispostave, uz povremeni nadzor i upute od 
strane nadređenog službenika, te u okviru tih poslova izdaje:  rješenja o uvjetima 
građenja 

1% 

izdaje posebne uporabne dozvole, uvjerenja za uporabu građevine; uvjerenja o 
vremenu građenja građevine i rješenja o izvedenom stanju 17% 

izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice i rješenja o uvjetima građenja 15% 
izdaje obavijesti o posebnim uvjetima, o  uvjetima za izradu glavnog projekta i 
obavijesti o utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja; izdaje obavijesti o 
prijavi početka građenja građevina; o prijavama početka pokusnog rada i obavijesti o 
prijavama početka uklanjanja građevina 

20% 

izdaje potvrde etažnih elaborata i potvrde parcelacijskih elaborata 20% 
izdaje lokacijske informacije 25% 
izdaje uvjerenja o namjeni zemljišta, potvrde pravomoćnosti, te druge potvrde, 1% 
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uvjerenja i mišljenja, iz nadležnosti ispostave 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja ispostave 1% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske,  
  građevinske ili upravne struke  
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku) 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje manje složene poslove s 
ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem 
rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, 
utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i 
uputama od strane nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima 
i komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar ispostave, 
a povremeno i izvan ispostave, u prikupljanju ili razmjeni informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika 

15. REFERENT  U PISARNICI                                                                      Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja poslove prijema, otvaranja i pregleda pošiljki, razvrstavanja i raspoređivanja 
pismena, upisivanja pismena u odgovarajuće evidencije, odnosno upisnike predmeta, 
dostave pismena u rad službenicima ispostave, otpremanja i razvođenja akata, 
odlaganje predmeta u rokovnik predmeta 

50% 

izrađuje izvješća zaprimljenih, riješenih i neriješenih upravnih i neupravnih predmeta 1% 
prima, pregledava i razvodi dovršene predmete, te ih odlaže u pismohranu, po vrsti 
predmeta, klasifikacijskim oznakama i po rednim brojevima 44% 

obavlja uredske i tajničke poslove za potrebe voditelja ispostave; izrađuje evidenciju o 
prisustvu na radu za službenike ispostave; prima telefonske pozive i poruke i uređuje 
primanje stranaka; izrađuje prijedlog narudžbe opreme, inventara i potrošnog uredskog 
materijala 

4% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja ispostave 1% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, turističke, tehničke   
  struke  ili gimnazija  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom 
rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar 
upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu izričito 
propisanih  postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJUISPOSTAVA ROGOZNICA 
16. VODITELJ ISPOSTAVE                                                                                   Broj izvršitelja:1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I. Viši rukovoditelj / 3. 
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Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

organizira, rukovodi, upravlja i koordinira radom  ispostave 10% 
osigurava uvjete za izvršavanje poslova i zadaća iz nadležnosti ispostave i poduzima 
mjere za unaprjeđenje rada u ispostavi 

             4% 

raspoređuje poslove iz nadležnosti ispostave na pojedine službenike               1% 
pruža stručnu pomoć službenicima u ispostavi, jedinici lokalne samouprave na 
području nadležnosti ispostave, te ostalim institucijama, tvrtkama, uredima i ostalim 
pravnim i fizičkim osobama u okviru nadležnosti ispostave 

             4% 

rješava najsloženije upravne i ostale predmete te sudjeluje u izvršavanju najsloženijih 
poslova iz nadležnosti ispostave 

           70% 

vodi stalnu stručnu komunikaciju koja je od utjecaja na provedbu plana i programa 
ispostave 

           10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  1% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske,  građevinske 
  ili pravne struke  
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku)  
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na 
višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene 
propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih 
zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je 
ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri 
rješavanju složenih stručnih problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte 
unutar i izvan ispostave u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili 
razmjene važnih informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za 
zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska 
sredstva do određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje 
ispostavom 

17. VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU              Broj izvršitelja: 2 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne i ostale predmete iz nadležnosti 
ispostave, te u okviru tih poslova:  izdaje lokacijske dozvole, rješenja o izmjenama i 
dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produljenju rokova važećih lokacijskih 
dozvola 

10% 

izdaje dozvole za građenje (rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, 
građevinske dozvole, građevinske dozvole-promjene imena investitora, građevinske 
dozvole za pripremne radove, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, 
rješenja o produljenju važenja dozvola  za gradnju) i dozvole za uklanjanje građevina 

50% 

izdaje rješenja o izvedenom stanju 1% 
izdaje uporabne dozvole, posebne uporabne dozvole i dozvole za promjenu namjene 
građevine 20% 

izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice 5% 
izdaje obavijesti o posebnim uvjetima, obavijesti o uvjetima za izradu glavnog 
projekta i obavijesti o utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja; obavijesti o 
prijavi početka građenja građevina, obavijesti o prijavama početka pokusnog rada i 
obavijesti o prijavama početka uklanjanja građevina 

5% 
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izdaje lokacijske informacije 1% 
izdaje potvrde etažnih elaborata i potvrde parcelacijskih elaborata 5% 
izdaje potvrde, uvjerenja i mišljenja iz nadležnosti ispostave 1% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja ispostave 2% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili 
  pravne struke  
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- položen državni stručni ispit 
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku)  
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga ispostave, 
vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i 
ostalih predmeta iz nadležnosti ispostave, sudjelovanje u izradi 
strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
ispostave u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i 
metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

18. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU Broj izvršitelja: 2 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši stručni suradnik / 6. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

vodi upravni postupak i rješava stalne složenije upravne i stručne poslove  unutar 
ispostave, uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika, te u okviru tih poslova:  
izdaje lokacijske dozvole, rješenja o izmjenama i dopunama lokacijskih dozvola, 
rješenja o produljenju rokova važećih lokacijskih dozvola 

1% 

izdaje dozvole za građenje (rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, 
građevinske dozvole, građevinske dozvole-promjene imena investitora, građevinske 
dozvole za pripremne radove, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, 
rješenja o produljenju važenja dozvola  za gradnju) i dozvole za uklanjanje građevine  

1% 

izdaje rješenja o izvedenom stanju 70% 
izdaje uvjerenja za uporabu građevine, uporabne dozvole, posebne uporabne dozvole i 
dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine 20% 

izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice 2% 
izdaje obavijesti o posebnim uvjetima, o uvjetima za izradu glavnog projekta i 
obavijesti o utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja; obavijesti o prijavi 
početka građenja građevina, o prijavama početka pokusnog rada i obavijesti o 
prijavama početka uklanjanja građevina 

1% 

izdaje lokacijske informacije, te uvjerenja o namjeni zemljišta i druga uvjerenja iz 
djelokruga prostornog uređenja i gradnje 2% 

izdaje potvrde etažnih elaborata i potvrde parcelacijskih elaborata 1% 
izdaje potvrde pravomoćnosti, te druge potvrde i mišljenja  1% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja ispostave 1% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist  arhitektonske, građevinske ili 
  pravne struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit  
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku) 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i 
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Članak 25.

 stručne poslove unutar ispostave 
Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar 
nižih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan 
ispostave  u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada 

19. STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU       Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Stručni suradnik / 8. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

rješava manje složene poslove unutar ispostave, uz povremeni nadzor i upute od strane 
nadređenog službenika, te u okviru tih poslova izdaje: rješenja o uvjetima građenja  1% 

izdaje posebne uporabne dozvole, uvjerenja za uporabu građevine; uvjerenja o 
vremenu građenja građevine i rješenja o izvedenom stanju 17% 

izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice i rješenja o uvjetima građenja 15% 
izdaje obavijesti o posebnim uvjetima, obavijesti o  uvjetima za izradu glavnog 
projekta i obavijesti o utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja; izdaje 
obavijesti o prijavi početka građenja građevina, o prijavama početka pokusnog rada i 
obavijesti o prijavama početka uklanjanja građevina  

20% 

izdaje potvrde etažnih elaborata i potvrde parcelacijskih elaborata 20% 
izdaje lokacijske informacije 25% 
izdaje uvjerenja o namjeni zemljišta, potvrde pravomoćnosti, te druge potvrde, 
uvjerenja i mišljenja iz nadležnosti ispostave 1% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja ispostave 1% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske,  
  građevinske ili upravne struke  
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku) 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje manje složene poslove s 
ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem 
rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, 
utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i 
uputama od strane nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar 
ispostave, a povremeno i izvan ispostave, u prikupljanju ili razmjeni 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

 
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 

1. PROČELNIK                                                                                                        Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
I. Glavni rukovoditelj / 1. 

Opis poslova radnog mjesta 
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Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
upravlja radom Odjela 10% 
planira, raspoređuje i prati izvršavanje poslova iz djelokruga Odjela 25% 
daje upute i smjernice službenicima za učinkovito, zakonito i pravodobno izvršavanje 
poslova te obavlja nadzor nad njihovim radom 

20% 

prati stanje u područjima iz djelokruga Odjela te predlaže mjere za unaprjeđenje 
pojedinih upravnih područja 

20% 

sudjeluje u izradi najsloženijih predmeta 15% 
izrađuje izvješća 5% 
obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima i po nalogu župana 5%   

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist agronomske ili pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, 
vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih 
koncepata, te rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i 
odlučivanju u najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo 
općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku upravnog tijela  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od 
utjecaja na provedbu plana i programa upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji 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 

2.VIŠI SAVJETNIK ZA RURALNI RAZVOJ                                                     Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

prati i analizira stanje u području ruralnog razvoja 10% 
izrađuje potrebne prijedloge i nacrte akata u skladu sa zakonima i drugim propisima 15% 
predlaže i provodi mjere unapređenja lovnog gospodarstva i gospodarenja lovištem te 
nadzire  provedbu  ugovorenih obaveza lovozakupnika, ažurira podatke u središnjoj 
lovnoj evidenciji 

25% 

priprema i nadzire provođenja programa kroz financijske potpore projekata 
proizvođača i udruga u svrhu razvoja lovstva i ruralnog razvoja 

15% 

komunicira sa strankama i savjetuje u području lovstva i ruralnog razvoja i zaštite 
životinja 

10% 

predlaže i provodi mjere u cilju zaštite životinja 5% 
sudjeluje u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova  5% 
izrađuje izvješća iz područja lovstva i vodnog gospodarstva  5% 
prati izvršenje proračuna 5% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist  agronomske ili ekonomske 
  struke  
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga 
upravnoga tijela, rješavanje najsloženijih predmeta iz nadležnosti 
upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenju 
projekata 
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Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje svakodnevne kontakte i 
komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela, sa strankama i 
građanima u svrhu pružanja savjeta i prikupljanja i razmjene 
informacija iz nadležnosti upravnog tijela  

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i 
metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg  područja 

3.VIŠI SAVJETNIK ZA POLJOPRIVREDU                                                       Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

prati i analizira stanje u području poljoprivrede i ribarstva 15% 
izrađuje izvješća i predlaže mjere i prijedloge i nacrte akata u skladu sa zakonima i 
drugim propisima, prati izvršenje proračuna 

15% 

 priprema i sudjeluje u realizaciji projekata za sufinanciranje od strane  Europske unije 
i državnih tijela radi unaprjeđenja poljoprivrede i ribarstva  

20% 

priprema i nadzire provođenja programa kroz financijske potpore projekata 
proizvođača i udruga u svrhu razvoja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 

25% 

surađuje s nadležnim državnim, gradskim i općinskim tijelima te pravnim i fizičkim 
osobama radi unaprjeđenja stanja u području poljoprivrede i ribarstva 

10% 

sudjeluje u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova  5% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist agronomske struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga 
upravnoga tijela, rješavanje najsloženijih predmeta iz nadležnosti 
upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenju 
projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje  svakodnevne kontakte i 
komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela, sa strankama i 
građanima u svrhu pružanja savjeta i prikupljanja i razmjene 
informacija iz nadležnosti upravnog tijela  

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika  

4. STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU                                             Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Stručni suradnik / 8. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

prati i analizira stanje u području poljoprivrede  15% 
izrađuje izvješća na temelju podataka prikupljenih u Odjelu,  15% 
priprema i nadzire provođenja programa kroz financijske potpore projekata 
proizvođača i udruga u svrhu razvoja poljoprivrede i ribarstva i ruralnog razvoja 

35% 

surađuje s nadležnim državnim, gradskim i općinskim tijelima te pravnim i fizičkim 
osobama radi unaprjeđenja stanja u području poljoprivrede i ribarstva 

10% 

sudjeluje u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova  15% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
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Članak 26.

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik agronomske ili 
ekonomske struke 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s 
ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem 
rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, 
utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i 
uputama od strane rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnoga tijela,  kontakte sa strankama i građanima upravnoga 
tijela, u svrhu savjetovanja,  prikupljanju ili razmjeni informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i 
metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg  područja 

 
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU 

1. PROČELNIK                                                                                               Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

I. Glavni rukovoditelj / 1. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
upravlja radom Odjela 20% 
planira, vodi, koordinira i prati izvršavanje poslova iz djelokruga Odjela 20% 
prati propise i daje upute službenicima za učinkovito, zakonito i pravodobno   
izvršavanje poslova te obavlja nadzor nad njihovim radom 

25% 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima iz djelokruga Odjela, rješava o žalbi protiv 
rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u 
postupku kandidiranja i izbora članova vijeća  mjesnih odbora 

 
20% 

surađuje s drugim županijskim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i  
tijelima državne uprave u izvršavanju poslova iz djelokruga Odjela 

5% 

izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela 5% 
obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima i po nalogu župana 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje 
i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te 
rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju u 
najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama 
vezanim uz utvrđenu politiku upravnog tijela  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija  unutar  i izvan upravnog tijela od utjecaja 
na provedbu plana i programa upravnog tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji 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 
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njenu  provedbu 
ODSJEK ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA I MATIČARSTVO 

2. VODITELJ ODSJEKA                                                                                       Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

I. Viši rukovoditelj / 3. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
upravlja radom Odsjeka 20% 
planira, vodi, koordinira i prati izvršavanje poslova iz djelokruga Odsjeka 10% 
daje smjernice i upute službenicima za izvršavanje određenog posla i obavlja nadzor  
nad njihovim radom 

20% 

prati propise iz područja osobnih stanja građana, matičarstva, državljanstva i biračkog   
prava te ukazuje na probleme koji se javljaju u radu Odsjeka 

10% 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima iz područja osobnih stanja građana: promjene 
osobnog imena, naknadni upisi, ispravci te poništenje upisa u državnim maticama, 
ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; rješava o žalbi 
protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog 
nepravilnosti u   postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora   

30% 

izrađuje izvješća o radu Odsjeka 5% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim 
rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera 
te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje  samostalnost  u  radu  koja  je 
ograničena  povremenim  nadzorom  i  pomoći  nadređenog  pri 
rješavanju  složenih  stručnih problema   

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti  stručnih  komunikacija  koji  uključuje  kontakte 
unutar  i  izvan  upravnoga  tijela u  svrhu  pružanja  savjeta  te 
prikupljanja ili razmjene  važnih  informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, odgovornost  za materijalna  i financijska sredstva do 
određenog  iznosa te izravnu  odgovornost  za  rukovođenje Odsjekom 

3. SAVJETNIK ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA                                           Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Savjetnik / 5. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u složenijim upravnim stvarima iz područja osobnih stanja građana: promjene 
osobnog imena, naknadni upisi, ispravci te poništenje upisa u državnim  maticama, 
ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu 

 
40% 

rješava u složenijim upravnim stvarima prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne 
osobe te obavlja nadzor nad radom udruga 

30% 

radi na rješavanju neupravnih stvari iz područja osobnih stanja građana i registra birača 15% 
izrađuje izvješća iz djelokruga Odsjeka 5% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
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 - najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga 
upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te 
rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje  češći  nadzor  te opće i specifične 
upute  nadređenog  službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne  komunikacije  koji uključuje  kontakte  unutar   i izvan 
upravnoga tijela u svrhu  prikupljanja ili razmjene  informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik  radi, pravilnu primjenu  postupaka   i metoda rada te 
provedbu  pojedinačnih  odluka 

4. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA MATIČARSTVO                                           Broj izvršitelja: 2 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Viši stručni suradnik / 6. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u složenijim upravnim stvarima iz područja matičarstva 5% 
vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, evidenciju o državljanstvu  i registar 
životnog partnerstva 

45% 

obavlja poslove verifikacije upisa u državnih maticama, evidenciji o državljanstvu i 
registra životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih 

20% 

obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapa brak u 
građanskom obliku i sklapa životno partnerstvo 

20% 

izrađuje odgovarajuća izvješća 5% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne 
poslove unutar Odsjeka 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji  uključuje obavljanje poslova uz  redoviti 
nadzor  i upute  nadređenog  službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju  unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu  komunikaciju izvan  
tijela u svrhu  prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu  utvrđenih  postupaka  i 
metoda  rada 

5.  VIŠI REFERENT – MATIČAR                                                                         Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Viši referent / 9. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u upravnim stvarima iz područja matičarstva 5% 
vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, evidenciju o državljanstvu  i registar 
životnog partnerstva 

45% 

obavlja poslove verifikacije upisa u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i 
registru životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih 

20% 

obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapa brak u 
građanskom obliku i sklapa životno partnerstvo 

20% 
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izrađuju odgovarajuća izvješća  5% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje  rada  na  računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji 
zahtijevaju primjenu jednostavnijih  i precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje redovan nadzor  nadređenog 
službenika te njegove upute za rješavanje  relativno složenih stručnih 
problema  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih  komunikacija koji  uključuje  komunikaciju  unutar 
nižih unutarnjih ustrojstvenih  jedinica 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu  propisanih postupaka,  
metoda rada i stručnih tehnika 

6.  REFERENT - MATIČAR                                                                                  Broj izvršitelja: 3 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Referent / 11. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, evidenciju o državljanstvu  i registar 
životnog partnerstva 

50% 

obavlja poslove verifikacije upisa u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i 
registru životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih 

20% 

obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapa brak u 
građanskom obliku i sklapa životno partnerstvo 

20% 

izrađuje odgovarajuća izvješća  5% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, matematičke struke ili   
  gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje stalan nadzor  i upute  nadređenog 
službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar  nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka,  metoda  rada  i  stručnih tehnika 

7. REFERENT ZA REGISTAR BIRAČA                                                            Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Referent / 11. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
vodi registar birača, obavlja poslove upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene 
podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača 

50% 
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upisuje bilješke u registar birača, izrađuje izvatke iz popisa birača 20% 
izdaje potvrde te obavlja i druge poslove sukladno zakonu kojim se uređuje registar 
birača 

20% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili turističke struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje stalan nadzor  i upute  nadređenog 
službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih  komunikacija koji  uključuje  komunikaciju  unutar 
nižih unutarnjih ustrojstvenih  jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka,  metoda  rada  i  stručnih tehnika 

8.  STRUČNI SURADNIK – MATIČAR  - mjesto rada Vodice                          Broj izvršitelja: 1      
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Stručni suradnik / 8. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u manje složenim upravnim stvarima iz područja matičarstva 5% 
vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, evidenciju o državljanstvu  i registar 
životnog partnerstva 

45% 

obavlja poslove verifikacije upisa u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i 
registru životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih 

20% 

obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapa brak u 
građanskom obliku i sklapa životno partnerstvo 

20% 

izrađuje odgovarajuća izvješća  5% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim 
brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se 
primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada 
ili stručnih tehnika  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji je ograničen  povremenim  nadzorom  i 
uputama  od  strane  nadređenog  službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne  komunikacije  koji uključuje  kontakte  unutar  
upravnoga tijela a povremeno  i izvan  upravnoga tijela, u  prikupljanju  
ili razmjeni  informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje  odgovornost  za  materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te ispravnu  primjenu  postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika  

9. VIŠI  REFERENT - MATIČAR - mjesto rada Tisno                                     Broj izvršitelja:1         
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Viši referent / 9. 
Opis poslova radnog mjesta 
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Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u upravnim stvarima iz područja matičarstva 5% 
vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, evidenciju o državljanstvu  i registar 
životnog partnerstva 

45% 

obavlja poslove verifikacije upisa u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i 
registru životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih 

20% 

obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapa brak u 
građanskom obliku i sklapa životno partnerstvo 

20% 

Izrađuje odgovarajuća izvješća  5% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji 
zahtijevaju primjenu jednostavnijih  i precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje redovan nadzor  nadređenog 
službenika te njegove upute za rješavanje  relativno složenih stručnih 
problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih  komunikacija koji  uključuje  komunikaciju  unutar 
nižih unutarnjih ustrojstvenih  jedinica 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu  propisanih postupaka,  
metoda rada i stručnih tehnika 

10.VIŠI SAVJETNIK ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA 
- mjesto rada Knin                                                                                                     Broj izvršitelja:1      

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Viši savjetnik / 4. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u najsloženijim upravnim stvarima iz područja osobnih stanja građana:  
promjene osobnog imena, naknadni upisi, ispravci te poništenje upisa u državnim   
maticama, ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu 

 
60% 

daje smjernice za rad i organizaciju rada u matičnom uredu te vrši nadzor nad radom 
matičara 

20% 

prati propise iz područja osobnih stanja građana, matičarstva, državljanstva i biračkog 
prava 

10% 

radi na rješavanju neupravnih stvari iz područja osobnih stanja građana i registra birača, 
te izrađuje odgovarajuća izvješća 

5% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Odsjeka, 
vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih 
predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje u izradi strategija i 
programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta,  prikupljanja i  razmjene  
informacija 
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Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu  odluka iz odgovarajućeg područja 

11. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA MATIČARSTVO -  mjesto rada Knin        Broj izvršitelja:1   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Viši stručni suradnik / 6. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u složenijim upravnim stvarima iz područja matičarstva 5% 
vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, evidenciju o državljanstvu  i registar 
životnog partnerstva 

45% 

obavlja poslove verifikacije upisa u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i 
registru životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih 

20% 

obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapa brak u 
građanskom obliku i sklapa životno partnerstvo 

20% 

izrađuje odgovarajuća izvješća  5% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne 
poslove unutar Odsjeka 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji  uključuje obavljanje poslova uz  redoviti 
nadzor  i upute  nadređenog  službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju  unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih  jedinica te povremenu  komunikaciju izvan   
tijela u svrhu  prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu  utvrđenih  postupaka  i 
metoda  rada 

12.  STRUČNI SURADNIK - MATIČAR - mjesto rada  Knin                           Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Stručni suradnik / 8. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u manje složenim upravnim stvarima iz područja matičarstva 5% 
vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, evidenciju o državljanstvu  i registar 
životnog partnerstva 

45% 

obavlja poslove verifikacije upisa u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i 
registru životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih 

20% 

obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapa brak u 
građanskom obliku i sklapa životno partnerstvo 

20% 

izrađuje odgovarajuća izvješća  5% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske  
  struke 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova Stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim 
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 brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se 
primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada 
ili stručnih tehnika  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji je ograničen  povremenim  nadzorom  i 
uputama  od  strane  nadređenog  službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne  komunikacije  koji uključuje  kontakte  unutar  
upravnoga tijela, a povremeno  i izvan  upravnoga tijela , u  prikupljanju  
ili razmjeni  informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje  odgovornost  za  materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te ispravnu  primjenu  postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika  

13. VIŠI  REFERENT ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA I MATIČARSTVO              
- mjesto rada  Knin                                                                                                     Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Viši referent / 9. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadatak Postotak vremena 
rješava u upravnim stvarima iz područja osobnih stanja građana i matičarstva 20% 
vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, evidenciju o državljanstvu  i registar 
životnog partnerstva 

20% 

obavlja poslove verifikacije upisa u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i 
registru životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih 

10% 

vodi registar birača, obavlja poslove upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene 
podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača 

30% 

upisuje bilješke u registar birača, izdaje potvrde te  izrađuje izvatke iz popisa birača 10% 
izrađuje  odgovarajuća izvješća  5% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke  
- najmanje 1  godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji 
zahtijevaju primjenu jednostavnijih  i precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje redovan nadzor  nadređenog 
službenika te njegove upute za rješavanje  relativno složenih stručnih 
problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih  komunikacija koji  uključuje  komunikaciju  unutar 
nižih unutarnjih ustrojstvenih  jedinica 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu  propisanih postupaka,  
metoda rada i stručnih tehnika 

14. VIŠI  REFERENT- MATIČAR -   mjesto rada Knin                                        Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Viši referent / 9. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u upravnim stvarima iz područja matičarstva 5% 
vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, evidenciju o državljanstvu  i registar 
životnog partnerstva 

45% 

obavlja poslove verifikacije upisa u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i 
registru životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih 

20% 

obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapa brak u 
građanskom obliku i sklapa životno partnerstvo 

20% 
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izrađuje odgovarajuća izvješća  5% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske  
  struke  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji 
zahtijevaju primjenu jednostavnijih  i precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje redovan nadzor  nadređenog 
službenika te njegove upute za rješavanje  relativno složenih stručnih 
problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih  komunikacija koji  uključuje  komunikaciju  unutar 
nižih unutarnjih ustrojstvenih  jedinica 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu  propisanih postupaka,  
metoda rada i stručnih tehnika 

15.  REFERENT – MATIČAR -  mjesto rada Knin                                                Broj izvršitelja: 2 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Referent / 11. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, evidenciju o državljanstvu  i registar 
životnog partnerstva 

50% 

obavlja poslove verifikacije upisa u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i 
registru životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih 

20% 

obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapa brak u 
građanskom obliku i sklapa životno partnerstvo 

20% 

izrađuje odgovarajuća izvješća  5% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje stalan nadzor  i upute  nadređenog 
službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar  nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka,  metoda  rada  i  stručnih tehnika 

16.  REFERENT - MATIČAR  - mjesto rada Drniš                                                    Broj izvršitelja: 2 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Referent / 11. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, evidenciju o državljanstvu  i registar 
životnog partnerstva 

50% 
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obavlja poslove verifikacije upisa u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i 
registru životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih 

20% 

obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapa brak u 
građanskom obliku i sklapa životno partnerstvo 

10% 

vodi registar birača, obavlja poslove upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene 
podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača 

10% 

upisuje bilješke u registar birača, izdaje potvrde te  izrađuje izvatke iz popisa birača, te 
izrađuje odgovarajuća izvješća 

5% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, kulturno-umjetničke 
  struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje stalan nadzor  i upute  nadređenog 
službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar  nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka,  metoda  rada  i  stručnih tehnika 

ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU 
17. VODITELJ ODSJEKA                                                                          Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

I. Viši rukovoditelj / 3. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
upravlja radom Odsjeka 10% 
planira, vodi, koordinira i prati izvršavanje poslova iz djelokruga Odsjeka 10% 
daje smjernice i upute službenicima za izvršavanje određenog posla i obavlja nadzor  
nad njihovim radom 

10% 

prati propise iz područja udruga, zaklada, besplatne pravne pomoći i rada te ukazuje na 
probleme koji se javljaju u radu Odsjeka 

10% 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima iz područja udruga i stranih udruga, zaklada i 
stranih zaklada, besplatne pravne pomoći, sindikata, udruga poslodavaca, udruga 
sindikata i udruga poslodavaca više razine te donosi rješenje u prvom stupnju o 
utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima 

 
40% 

obavlja nadzor nad radom udruga i djelovanjem zaklada i stranih zaklada, te radi na 
rješavanju neupravnih stvari i izrađuje izvješća iz djelokruga Odsjeka 

15% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  5% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar  struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim 
rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera 
te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje  samostalnost  u  radu  koja  je 
ograničena  povremenim  nadzorom  i  pomoći  nadređenog  pri 
rješavanju  složenih  stručnih problema   
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Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti  stručnih  komunikacija  koji  uključuje  kontakte 
unutar  i  izvan  upravnoga  tijela u  svrhu  pružanja  savjeta  te 
prikupljanja ili razmjene  važnih  informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, odgovornost  za materijalna  i financijska sredstva do 
određenog  iznosa te izravnu  odgovornost  za  rukovođenje Odsjekom 

18.  VIŠI SAVJETNIK ZA OPĆU UPRAVU                                                           Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II Viši savjetnik / 4. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u najsloženijim upravnim stvarima iz područja besplatne pravne pomoći   55% 
obavlja poslove evidencije kolektivnih ugovora ili njihovih promjena te vodi knjige 
evidencije istih i zbirke isprava 

5% 

obavlja poslove registracije ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim 
plovilima te vodi registar, zbirku ugovora i abecedni imenik 

10% 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima prestanka postojanja udruga sa svojstvom 
pravne osobe te obavlja nadzor nad radom udruga 

10% 

provodi postupak osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se 
dokazi neće moći kasnije provesti 

5% 

prati propise iz područja besplatne pravne pomoći, rada i udruga, te radi na rješavanju 
neupravnih stvari iz djelokruga Odsjeka, te izrađuje odgovarajuća izvješća 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Odsjeka, 
vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih 
predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje u izradi strategija i 
programa i vođenje projekata  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta,  prikupljanja i  razmjene  
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu  odluka iz odgovarajućeg područja 

19.  STRUČNI SURADNIK ZA OPĆU UPRAVU                                                   Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Stručni suradnik / 8. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u manje složenim upravnim stvarima upisa udruga i upisa promjena u Registar 
udruga Republike Hrvatske, prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe  te 
upisa stranih udruga i upisa promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj 

 
50% 

rješava u manje složenim upravnim stvarima upisa zaklada i upisa promjena u Registar 
zaklada Republike Hrvatske  te upisa stranih zaklada i upisa promjena u Registar stranih 
zaklada u Republici Hrvatskoj 

 
5% 

rješava u manje složenim upravnim stvarima upisa, upisa promjena i brisanja iz registra 
udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge 
sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine 

 
5% 
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Članak 27.

vodi registar udruga, registar stranih udruga, registar zaklada, registar stranih zaklada i 
registar udruga u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više 
razine i udruge poslodavaca više razine 

10% 

vodi zbirku isprava udruga, stranih udruga, zaklada i stranih zaklada te izdaje potvrde iz 
navedenih evidencija  

10% 

obavlja nadzor nad radom udruga i nadzor nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada 15% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim 
brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se 
primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada 
ili stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji je ograničen  povremenim  nadzorom  i 
uputama  od  strane  nadređenog  službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne  komunikacije  koji uključuje  kontakte  unutar  
upravnoga tijela, a povremeno  i izvan  upravnoga tijela , u  prikupljanju  
ili razmjeni  informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti  koji uključuje  odgovornost  za  materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te ispravnu  primjenu  postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

20.  REFERENT ZA OPĆU UPRAVU                                                                     Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

III. Referent / 11. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
vodi zbirku isprava udruga i zbirku isprava stranih udruga 15% 
vodi evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača 

 
10% 

obavlja opće i administrativne poslove za potrebe Odjela 45% 
obavlja poslove prijepisa, pisanja zapisnika, primitka i otpreme pismena  20% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske  struke  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika  

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti  koji uključuje stalan nadzor  i upute  nadređenog 
službenika  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar  nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse 
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka,  metoda  rada  i  stručnih tehnika 

 
UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 
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1. PROČELNIK                                                                                                        Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
I. Glavni rukovoditelj / 1. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

upravlja radom Odjela 20 % 
planira, raspoređuje i prati izvršavanje poslova iz djelokruga Odjela 20 % 
daje upute i smjernice službenicima za učinkovito, zakonito i pravodobno izvršavanje 
poslova te obavlja nadzor nad njihovim radom 

20 % 

prati stanje u područjima iz djelokruga Odjela te predlaže mjere za unaprjeđenje 
pojedinih upravnih područja 

20 % 

sudjeluje u izradi najsloženijih predmeta i potpisuje akte iz nadležnosti Odjela 10 % 
izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela 5 % 
obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima i po nalogu župana 5 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, 
vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih 
koncepata, te rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju 
o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim 
smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja 
na provedbu plana i programa upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji 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 

ODSJEK ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE  
2. VODITELJ ODSJEKA                                                                                         Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I. Viši rukovoditelj / 3. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
upravlja radom, planira, raspoređuje i prati izvršavanje poslova iz djelokruga Odsjeka, 
daje upute i smjernice službenicima za učinkovito, zakonito i pravodobno izvršavanje 
poslova te obavlja nadzor nad njihovim radom 

10 % 

prati stanje u područjima iz djelokruga Odsjeka i pruža potporu pročelniku u 
osiguranju pravilne primjene propisa  

10 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na naknadu za imovinu 
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdaje uvjerenja o 
pokrenutim postupcima naknade 

35 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima i sklapa nagodbe koje se odnose na potpuno 
i nepotpuno izvlaštenje nekretnina, te obavlja i ostale poslove vezane za ograničenje 
prava vlasništva 

25 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima predaje neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u vlasništvo jedinica lokalne samouprave i sporazumno određuje naknade za 
predane nekretnine 

3 % 

obavlja poslove koji se odnose na donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed 
izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja 

5 % 

rješava u neupravnim stvarima iz područja imovinsko-pravnih odnosa i izrađuje 7 % 
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izvješća 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  5 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim 
rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i 
mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je 
ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju 
složenih stručnih problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte 
unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja 
ili razmjene važnih informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do 
određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje Odsjekom 

3.  VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE                          Broj izvršitelja: 3  
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na naknadu za imovinu 
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdaje uvjerenja o 
pokrenutim postupcima naknade 

40 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima i sklapa nagodbe koje se odnose na potpuno 
i nepotpuno izvlaštenje nekretnina, te obavlja i ostale poslove vezane za ograničenje 
prava vlasništva 

30 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima predaje neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u vlasništvo jedinica lokalne samouprave i sporazumno određuje naknade za 
predane nekretnine 

5 % 

obavlja poslove koji se odnose na donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed 
izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja 

10 % 

rješava u neupravnim stvarima iz područja imovinsko-pravnih odnosa 10 % 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Odsjeka, 
vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i 
ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje u izradi 
strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan  
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda 
rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

4. REFRENT ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE                             Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 
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Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

provjerava podatke o pokrenutim postupcima naknade i izvlaštenja, te podatke o 
činjenicama da li su određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevom za 
naknadu 

20 % 

obavlja poslove upisivanja i dostave akata u rad službenicima, na prijedlog voditelja 
Odsjeka, otprema  akte i spise prosljeđuje u pisarnicu  

40 % 

obavlja poslove zapisničara u raspravama 20 % 
vodi evidencije predmeta i prati kretanje spisa  15 % 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima 
i komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

5.VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE  
- mjesto rada Knin                                                                                                      Broj izvršitelja: 2   

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Viši savjetnik / 4. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na naknadu za imovinu 
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdaje uvjerenja o 
pokrenutim postupcima naknade 

40 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima i sklapa nagodbe koje se odnose na potpuno 
i nepotpuno izvlaštenje nekretnina, te obavlja i ostale poslove vezane za ograničenje 
prava vlasništva 

30 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima predaje neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u vlasništvo jedinica lokalne samouprave i sporazumno određuje naknade za 
predane nekretnine 

5 % 

obavlja poslove koji se odnose na donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed 
izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja 

10 % 

rješava  u neupravnim stvarima iz područja imovinsko-pravnih odnosa 10 % 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Odsjeka, 
vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i 
ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje u izradi 
strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
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komunikacije sa strankama upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda 
rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

6. VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 
 - mjesto rada Drniš                                                                                                    Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Viši savjetnik / 4. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na naknadu za imovinu 
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdaje uvjerenja o 
pokrenutim postupcima naknade 

40 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima i sklapa nagodbe koje se odnose na potpuno i 
nepotpuno izvlaštenje nekretnina, te obavlja i ostale poslove  vezane za ograničenje  
prava vlasništva 

30 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta 
u vlasništvo jedinica lokalne samouprave i sporazumno određuje naknade za predane 
nekretnine 

5 % 

obavlja poslove koji se odnose na donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed  
izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja 

10 % 

rješava u neupravnim stvarima iz područja imovinsko-pravnih odnosa 10 % 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Odsjeka, 
vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i 
ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje u izradi 
strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda 
rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

ODSJEK ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE 
7. VODITELJ ODSJEKA                                                                                          Broj izvršitelja: 1   

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I. Viši rukovoditelj / 3. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
upravlja radom, planira, raspoređuje i prati izvršavanje poslova iz djelokruga Odsjeka, 
daje upute i smjernice službenicima za učinkovito, zakonito i pravodobno izvršavanje 
poslova te obavlja nadzor nad njihovim radom 

10% 

prati stanje u područjima iz djelokruga Odsjeka i pruža potporu pročelniku u osiguranju 
pravilne primjene propisa 

10% 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na stambeno zbrinjavanje 
sukladno raspoloživom stambenom fondu i osiguranim sredstvima u državnom 
proračunu  

36 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 4 % 
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stambeno zbrinjavanje u slučaju razvoda braka 
rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa člana 
obitelji najmoprimca 

4 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
stambeno zbrinjavanje po službenoj dužnosti na prijedlog nadležnog tijela 

15 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
stambeno zbrinjavanje žrtvama obiteljskog nasilja 

2 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na ukidanje/izmjenu 
pravomoćnih rješenja i suglasnosti  

10 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa 
povratnika 

2 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
obnovu/potporu 

2 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim 
rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera 
te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je 
ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju 
složenih stručnih problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima 
i komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar 
i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili 
razmjene važnih informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do 
određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje Odsjekom 

8. VIŠI SAVJETNIK ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE                                    Broj izvršitelja: 2   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na stambeno zbrinjavanje 
sukladno raspoloživom stambenom fondu i osiguranim sredstvima u državnom 
proračunu  

45 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
stambeno zbrinjavanje u slučaju razvoda braka 

5 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa člana 
obitelji najmoprimca 

5 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
stambeno zbrinjavanje po službenoj dužnosti na prijedlog nadležnog tijela 

20 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
stambeno zbrinjavanje žrtvama obiteljskog nasilja 

2 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na ukidanje/izmjenu 
pravomoćnih rješenja i suglasnosti  

14 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa 
povratnika 

2 % 

rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
obnovu/potporu 

2 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
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 - najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Odsjeka, 
vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i 
ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje u izradi 
strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda 
rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

9. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE                   Broj izvršitelja: 1  
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši stručni suradnik / 6. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

rješava u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na stambeno zbrinjavanje 
sukladno raspoloživom stambenom fondu i osiguranim sredstvima u državnom 
proračunu  

45 % 

rješava u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
stambeno zbrinjavanje u slučaju razvoda braka 

5 % 

rješava u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa člana 
obitelji najmoprimca 

5 % 

rješava u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
stambeno zbrinjavanje po službenoj dužnosti na prijedlog nadležnog tijela 

20 % 

rješava u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
stambeno zbrinjavanje žrtvama obiteljskog nasilja 

2 % 

rješava u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na ukidanje/izmjenu 
pravomoćnih rješenja i suglasnosti  

14 % 

rješava u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa 
povratnika 

2 % 

rješava u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava na 
obnovu/potporu 

2 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i 
stručne poslove unutar Odsjeka 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar 
nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju 
izvan tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada 

10. REFERENT ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE                                            Broj izvršitelja: 2   
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 



SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE  Broj 3 - Stranica 81Ponedjeljak, 9. ožujka 2020.

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja stručne poslove u postupku utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje 
korisnika stambenog zbrinjavanja, zaprima zahtjeve, sudjeluje u bodovanju, 
usklađivanju bodovnih lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje 

50 % 

obavlja stručne poslove za povjerenstvo za procjenu stanja stambenih objekata  5 % 
obavlja stručne poslove u postupcima utvrđivanja statusnih prava izbjeglica, 
prognanika i povratnika  

2 % 

obavlja stručne poslove u postupcima utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje po 
službenoj dužnosti, a na prijedlog nadležnog tijela 

20 % 

vodi registre iz područja obnove i stambenog zbrinjavanja  3 % 
obavlja poslove upisivanja i dostavljanja zaprimljenih akata u rad službenicima, 
otprema  akte i spise prosljeđuje u pisarnicu 

15 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito 
propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 
11.  VODITELJ ODSJEKA                                                                                     Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

I. Viši rukovoditelj / 3. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
upravlja radom, planira, raspoređuje i prati izvršavanje poslova iz djelokruga Odsjeka, 
daje upute i smjernice službenicima za učinkovito, zakonito i pravodobno izvršavanje 
poslova te obavlja nadzor nad njihovim radom 

10 % 

prati stanje u područjima iz djelokruga Odsjeka i pruža potporu pročelniku u 
osiguranju pravilne primjene propisa  

10 % 

sudjeluje u izradi te izrađuje prijedloge najsloženijih upravnih i drugih pravnih akata iz 
djelokruga Odsjeka, sudjeluje u pravnim poslovima iz djelokruga Odsjeka, pruža 
stručnu pomoć službenicima i namještenicima upravnih tijela u svezi prava i obveza iz 
službe te obavlja poslove koji se odnose na evidencije o nekretninama u vlasništvu 
Županije 

40 % 

koordinira i osigurava suradnju s drugim upravnim tijelima i nadležnim institucijama u 
svrhu savjeta te prikupljanja informacija vezanih za poslove iz djelokruga rada 
Odsjeka, prati stanje sklopljenih ugovara i propisanih evidencija iz područja 
djelokruga Odsjeka te predlaže mjere u cilju njihovog učinkovitijeg vođenja 

20 % 

predlaže poboljšanja radi efikasnosti vođenja propisanih evidencija i ekonomičnosti 
uredskog poslovanja, osigurava suradnju s nadležnim Državnim arhivom  

5 % 

izrađuje potrebna izvješća  10 % 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  5 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
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- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim 
rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i 
mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je 
ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju 
složenih stručnih problema 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte 
unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja 
ili razmjene važnih informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do 
određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje Odsjekom 

12.  VIŠI SAVJETNIK ZA RADNE ODNOSE I PRAVNE POSLOVE           Broj izvršitelja: 1       
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja najsloženije upravne i stručne poslove u svezi provedbe i provodi postupke 
javnih natječaja i oglasa za prijam u službu, vodi upravni postupak i izrađuje nacrte 
rješenja u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na prijam u službu, raspored, 
premještaj, prestanak službe te na ostala prava i obveze službenika i namještenika u 
upravnim tijelima u svezi sa službom 

35 % 

obavlja najsloženije upravne i stručne poslove u svezi planiranja, razvoja i upravljanja  
ljudskim potencijalima te u svezi provedbe zakona i drugih propisa iz područja radnih i 
službeničkih odnosa, prati primjenu propisa i pruža stručnu pomoć službenicima i 
namještenicima upravnih tijela koja se odnosi na prava i obveze iz službe i službeničkog 
zakonodavstva, obavlja poslove vezane za unos podataka u osobni očevidnik   
zaposlenika te obavlja odgovarajuće nadziranje evidencija s područja službeničkih 
odnosa i posebno upisa u elektronički očevidnik službenika i namještenika 

30% 

obavlja najsloženije poslove koji se odnose na izradu te izrađuje nacrte ugovora o javnoj 
nabavi 

20 % 

priprema odgovarajuće izvještaje i dokumentaciju iz područja službeničkih odnosa te 
sudjeluje u izradi prijedloga potrebnih dokumenata iz područja ljudskih potencijala  

10 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog 
tijela, vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i 
ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje u izradi 
strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda 
rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

13. VIŠI SAVJETNIK ZA PROCJENU NEKRETNINA                                      Broj izvršitelja: 1    
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
II. Viši savjetnik / 4. 
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Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja najsloženije poslove koji se odnose na pripremu, unos, ažuriranje i obradu 
podataka za sustav eNekretnine, sukladno propisima izdaje odgovarajuće izvatke i 
potvrde, izrađuje i objavljuje izvješća prema podacima iz sustava te obavlja ostale 
najsloženije poslove iz svog djelokruga sukladno propisima 

60 % 

obavlja stručne i administrativne poslove za povjerenstvo za procjenu nekretnina te 
istome pomaže u izdavanju akata iz njegove nadležnosti 

15 % 

daje stručna mišljenja i pruža stručnu pomoć vezano uz pravilnu primjenu propisa te 
izrađuje odgovarajuće nacrte akata i  izvješća iz svog djelokruga 

10 % 

sudjeluje u obavljanju najsloženijih poslova koji se odnose na vođenje evidencije 
nekretnina u vlasništvu županije 

10% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist građevinske, geodetske struke ili 
geografije 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Odsjeka, 
rješavanje najsloženijih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje 
u izradi strategija i programa i vođenje projekata 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda 
rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja 

 14. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROCJENU NEKRETNINA I  
        OPĆE PRAVNE POSLOVE                                                                              Broj izvršitelja:1    

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Viši stručni suradnik / 6. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
obavlja složenije poslove koji se odnose na pripremu, unos, ažuriranje i obradu 
podatka za sustav eNekretnine, sukladno propisima izdaje odgovarajuće izvatke i 
potvrde, izrađuje i objavljuje izvješća prema podacima iz sustava te obavlja stale 
složenije poslove sukladno propisima 

45 % 

obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva 20 % 
prati odgovarajuće propise u svezi određivanja brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca 
akata i obavlja složenije poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka 
stvaralaca i primalaca akata na području Županije, te obavlja složenije poslove 
rješavanja odnosno postupanja po zahtjevu za uvid u spis odnosno za presliku akta ili 
spisa iz pismohrane 

20% 

obavlja stručne poslove prema uputi voditelja u svezi organiziranja predaje arhivskog 
gradiva nadležnom Državnom arhivu, te obavlja odgovarajuće stručne poslove za 
potrebe provedbe izlučivanja gradiva 

10 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i 
stručne poslove unutar Odsjeka 

Stupanj samostalnosti u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
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 nadzor i upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar 
nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju 
izvan tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada 

15. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU I  
       EVIDENCIJU NEKRETNINA                                                                           Broj izvršitelja:1   

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

II. Viši stručni suradnik / 6. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
provodi postupak jednostavne nabave i javne nabave roba, radova i usluga, odnosno 
obavlja poslove u svezi organizacije, prikupljanja i izrade dokumentacije u postupku 
nabave, objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, zaprimanja i obrade pristiglih 
ponuda, izrade očitovanja na žalbe ili na upite nadležnih državnih tijela i stranaka, 
izrađuje nacrte ugovora o nabavi roba, radova i usluga te vodi registar sklopljenih 
ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, kao i ostale složenije poslove sukladno 
propisima 

45 % 

priprema i izrađuje plan nabave u suradnji sa svim upravnim tijelima 10 % 
prati zakone i druge propise iz područja javne nabave, sastavlja izvješće, odnosno 
zabilješke o svakom sklopljenom ugovoru, izrađuje izvješća vezana za javnu nabavu te 
obavlja ostale stručne poslove u svezi javne nabave 

20 % 

obavlja složenije poslove koji se odnose na vođenje evidencije nekretnina u vlasništvu 
Županije, prikupljanje, pripremu izvješća o stanju imovine i obradu podataka 

20% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke 
  struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- važeći certifikat u području javne nabave 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i 
stručne poslove unutar Odsjeka 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar 
nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju 
izvan tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada 

16. REFERENT ZA JAVNU NABAVU  I EVIDENCIJU NEKRETNINA        Broj izvršitelja: 1     
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja odgovarajuće stručne poslove i sudjeluje u provedbi postupka jednostavne 
nabave i javne nabave roba, radova i usluga, obavlja stručne poslove za potrebe objave 
u Elektroničkom oglasniku javne nabave, stručne poslove u svezi zaprimanja i obrade 
pristiglih ponuda, u svezi izrade nacrta ugovora o nabavi roba, radova i usluga te 
stručne poslove za potrebe vođenja registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i 
okvirnih sporazuma, kao i ostale poslove sukladno propisima 

50 % 

b lj d j ć č l b i l b 10 %
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ugovorima te za potrebe izrade izvješća vezanih za javnu nabavu  
obavlja odgovarajuće administrativne i tehničke poslove za potrebe vođenja evidencije 
nekretnina u vlasništvu Županije 

15% 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- važeći certifikat u području javne nabave 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito 
propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

17.  REFERENT  ZA  SLUŽBENIČKE  ODNOSE                                              Broj izvršitelja: 1 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja stručne poslove u postupku rješavanja o pravima i obvezama službenika i 
namještenika u upravnim tijelima  

20 % 

obavlja stručne poslove, prema uputama voditelja Odsjeka, koji su potrebni radi 
provedbe postupaka prijma u službu i ostalih postupaka iz područja ljudskih 
potencijala 

15 % 

obavlja poslove unosa podataka u osobni očevidnik, unos odgovarajućih podataka u 
propisane evidencije u svezi službenika i namještenika te priprema odgovarajuće 
potvrde prema unesenim podacima 

40 % 

izrađuje prijave za mirovinsko osiguranje zaposlenika 10 % 
obavlja poslove vođenja odgovarajućih evidencija o aktima iz područja službeničkih 
odnosa i otpreme akata 

5 % 

rješava neupravnim stvari iz područja službeničkih odnosa prema uputama voditelja 
Odsjeka 

5 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito 
propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

p , p p p
obavlja odgovarajuće stručne poslove za potrebe priprema plana nabave  10 % 
obavlja odgovarajuće stručne poslove za potrebe sastavljanja izvješća o sklopljenim 20 % 
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Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja poslove prijema, otvaranja i pregleda pismena i drugih pošiljki, razvrstavanja i  
raspoređivanja pismena, upisivanja pismena u odgovarajuće evidencije, dostave 
pismena u rad po unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, otpremanja i razvođenja akata, 
odlaganja predmeta u rokovnik predmeta 

40 % 

izrađuje izvješća riješenih upravnih i neupravnih predmeta 5 % 
prima, pregledava i razvodi dovršene predmete te ih odlaže u pismohranu po vrsti 
predmeta, klasifikacijskim oznakama i po rednim brojevima 

25 % 

sređuje, rukuje i čuva predmete odložene u pismohranu do izlučivanja odnosno predaje   
nadležnom arhivu sukladno propisima o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog 
gradiva 

10 % 

vodi knjigu pismohrane i druge propisane evidencije 10 % 
izdaje, uz potvrdu, predmete iz pismohrane ovlaštenim službenim osobama, kao i 
drugim   osobama uz propisane uvjete 

5 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito 
propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

19. REFERENT ZA POSLOVE PISMOHRANE                                                   Broj izvršitelja: 2 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja poslove razvođenja akata i preuzimanja dovršenih predmeta te njihovog 
odlaganja u pismohranu po vrsti predmeta, klasifikacijskim oznakama i po rednim 
brojevima 

20 % 

sređuje, rukuje i čuva predmete odložene u pismohranu do izlučivanja odnosno predaje 
nadležnom arhivu sukladno propisima o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog 
gradiva 

25 % 

vodi knjigu pismohrane i druge propisane evidencije 5 % 
organizira korištenje, obradu i izlučivanje pismena i drugih dokumenata 10 % 
brine za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe, nadzire je i 
čuva 

10 % 

obavlja poslove u svezi s predajom gradiva nadležnom arhivu sukladno posebnim 
propisima o arhivskoj djelatnosti 

20 % 

izdaje, uz potvrdu, predmete iz pismohrane ovlaštenim službenim osobama, kao i 
drugim osobama uz propisane uvjete 

5 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 

18. REFERENT  ZA POSLOVE PISARNICE                                                       Broj izvršitelja: 4 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 
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j g p p g p j j
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja  stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito 
propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

20.  REFERENT ZA POSLOVE PISARNICE - mjesto rada Knin                      Broj izvršitelja: 2    
Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 
III. Referent / 11. 

Opis poslova radnog mjesta 
Opis poslova i zadataka Postotak vremena 

obavlja poslove prijema, otvaranja i pregleda pošiljki, razvrstavanja i raspoređivanja 
pismena, upisivanja pismena u odgovarajuće evidencije, dostave pismena u rad po 
unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, otpremanja i razvođenja akata, odlaganja 
predmeta u rokovnik predmeta 

30 % 

izrađuje izvješća riješenih upravnih i neupravnih predmeta 5 % 
prima, pregledava i razvodi dovršene predmete te ih odlaže u pismohranu po vrsti 
predmeta, klasifikacijskim oznakama i po rednim brojevima 

20 % 

sređuje, rukuje i čuva predmete odložene u pismohranu do izlučivanja odnosno predaje 
nadležnom arhivu sukladno propisima o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog 
gradiva 

10 % 

vodi knjigu pismohrane i druge propisane evidencije 10 % 
brine za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe, nadzire je i 
čuva 

5 % 

obavlja poslove u svezi s predajom gradiva nadležnom arhivu sukladno posebnim 
propisima o arhivskoj djelatnosti 

10 % 

izdaje, uz potvrdu predmete iz pismohrane ovlaštenim službenim osobama, kao i 
drugim osobama uz propisane uvjete 

5 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito 
propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 
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Članak 28.

obavlja poslove prijema, otvaranja i pregleda pošiljki, razvrstavanja i raspoređivanja 
pismena, upisivanja pismena u odgovarajuće evidencije, dostave pismena u rad po 
unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, otpremanja i razvođenja akata, odlaganja 
predmeta u rokovnik predmeta 

30 % 

izrađuje izvješća riješenih upravnih i neupravnih predmeta 5 % 
prima, pregledava i razvodi dovršene predmete te ih odlaže u pismohranu po vrsti 
predmeta, klasifikacijskim oznakama i po rednim brojevima 

20 % 

sređuje, rukuje i čuva predmete odložene u pismohranu do izlučivanja odnosno predaje 
nadležnom arhivu sukladno propisima o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog 
gradiva 

10 % 

vodi knjigu pismohrane i druge propisane evidencije 10 % 
brine za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe, nadzire je i 
čuva 

5 % 

obavlja poslove u svezi s predajom gradiva nadležnom arhivu sukladno posebnim 
propisima o arhivskoj djelatnosti  

10 % 

izdaje, uz potvrdu, predmete iz pismohrane ovlaštenim službenim osobama, kao i 
drugim  
 osobama uz propisane uvjete 

5 % 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5 % 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito 
propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 
1. PROČELNIK                                                                                                    Broj izvršitelja:1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

I. Glavni rukovoditelj / 1. 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
upravlja radom Službe 10% 
planira, raspoređuje i prati izvršavanje poslova iz djelokruga Službe 30% 
daje upute i smjernice službenicima za učinkovito, zakonito i pravodobno izvršavanje 
poslova te obavlja nadzor nad njihovim radom 

20% 

p p p p ,
21. REFERENT ZA POSLOVE PISARNICE - mjesto rada Drniš                      Broj izvršitelja:1     

Osnovni podaci o radnom mjestu 
Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

III. Referent / 11. 
Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
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 - najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 3    
  godine na poslovima unutarnje revizije 
- položen državni stručni ispit  
- stručno ovlaštenje ministra za obavljanje poslova unutarnje revizije  
  u javnom sektoru 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, 
vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih 
koncepata, te rješavanje strateških zadaća 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti je najviše razine i odlučivanje o najsloženijim 
stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanim uz 
utvrđenu politiku Županije  

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od 
utjecaja na provedbu plana i programa upravnog tijela; aktivna 
suradnja sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i 
financijske kontrole Ministarstva financija 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji 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 

2. UNUTARNJI REVIZOR                                                                                    Broj izvršitelja:1 
Osnovni podaci o random mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

II. Viši savjetnik / 4. 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

Opis poslova i zadataka Postotak vremena 
sudjeluje u obavljanju unutarnje revizije po uputama pročelnika  60% 
sudjeluje u izradi revizijskih izvješća za provedene unutarnje revizije 20% 
obavlja poslove dokumentiranja i izvješćivanja pročelnika o tijeku provođenja revizija 10% 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika  10% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno stručno znanje 
 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke 
- najmanje 4 godine radnog iskustva u struci 
- položen državni stručni ispit 
- stručno ovlaštenje ministra za obavljanje poslova unutarnje revizije  
  u javnom sektoru 
- poznavanje rada na računalu 

Stupanj složenosti poslova 
 

Stupanj složenosti poslova koji uključuje obavljanje  povjerenih 
poslova unutarnje revizije i doprinos razvoju sustava financijskog 
upravljanja i kontrola 

Stupanj samostalnosti u radu 
 

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute pročelnika upravnog tijela 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama 

 
Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela  
 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka 
 

Stupanj odgovornosti koji uključuje materijalnu i financijsku 
odgovornost te odgovornost za zakonitost rada i postupanja 
 

 

p j j
prati stanje u područjima iz djelokruga Službe te predlaže mjere za unaprjeđenje 
pojedinih upravnih područja 

15% 

sudjeluje u izradi najsloženijih predmeta 10% 
izrađuje izvješća 10% 
obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima i po nalogu župana 5% 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalista ekonomske struke 
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VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 29.

Službenici i namještenici rasporedit će se na radna 
mjesta prema Pravilniku za koja ispunjavaju stručne i 
druge propisane uvjete za raspored, vodeći računa o 
poslovima koje su do tada obavljali.

Rješenja o rasporedu na radna mjesta, sukladno 
odredbama Pravilnika, donijet će se u roku od dva 
mjeseca od stupanja na snagu Pravilnika.

Službenici i namještenici zatečeni u službi u up-
ravnim tijelima Šibensko-kninske županije na dan 
stupanja na snagu Pravilnika, do donošenja rješenja iz 
stavka 2. ovoga članka, nastavljaju obavljati poslove 
koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, 
odnosno druge poslove po nalogu pročelnika uprav-
nog tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe 
ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Službenici koji su na dan 1. siječnja 2020. godine 
zatečeni na radu na povjerenim poslovima državne up-
rave,  do donošenja rješenja iz stavka 2. ovoga članka 
nastavljaju obavljati poslove koje su do tada obavljali, 
a pravo na plaću ostvaruju prema dotadašnjim rješen-
jima. 

Pročelnici upravnih tijela, te pročelnici koji poslove 
obavljaju po ovlaštenju župana,  nastavljaju obavljati 
poslove pročelnika upravnih tijela u kojima su zateče-
ni, do donošenja rješenja iz stavka 2. ovog članka, 
odnosno do imenovanja temeljem javnog natječaja.

Članak 30.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika presta-

je važiti Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela 
Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibens-
ko-kninske županije“, broj 12/10, 3/11, 4/11, 12/11, 
5/12, 8/12, 11/12, 12/12, 1/13, 7/13, 10/13, 11/13, 
12/13, 2/14, 3/14, 13/15, 15/15, 1/16, 3/16, 9/16, 
10/16, 12/16, 13/16, 2/17 –pročišćeni tekst, 3/17, 6/17, 
7/17, 8/17, 10/17,13/17, 1/18, 2/18, 6/18, 12/18, 1/19, 
2/19, 3/19, 6/19, 9/19, 15/19, 16/19 i 17/19).

Članak 31.
Ovaj Pravilnik objavit će se u „Službenom vjesni-

ku Šibensko-kninske županije“, a stupa na snagu pr-
vog dana od dana objave.

KLASA: 023-01/20-01/3
UREBROJ:2182/1-06-20-1
Šibenik, 3. ožujka 2020.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
                                                                                                                  

   ŽUPAN
Goran Pauk, dipl.oec.,v.r.

___________________

II.
GRAD SKRADIN

1. GRADSKO VIJEĆE

1
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13-pročišćeni 
tekst, 137/15,  123/17 i 98/19), te članka 32. Statuta 
Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 10/09, 5/13, 3/18), Gradsko vijeće Gra-
da Skradina, na 19. sjednici, od 13. veljače 2020. go-
dine, donosi

STATUTARNU 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Grada Skradina
 

Članak 1.
U Statutu Grada Skradina („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13, 3/18),  
u članku 20.a  stavku 2. brišu se riječi: „središnjem“ i 
„središnje“.

Članak 2.
U članku 21. stavku 2. briše  se riječ: „središnjem“.
 Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Ako  tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je pri-
jedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko 
vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“

Članak 3.
U članku 25. briše se riječ „središnje“.

Članak 4. 
U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Predsjednik  Gradskog vijeća dužan je dostavi-

ti statut, poslovnik, proračun i druge opće akte na-
dležnim tijelima državne uprave s izvatkom iz zapisni-
ka  u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode 
gradonačelniku.“

Članak 5.
U članku 37. stavku 2. briše se riječ „središnje“.

Članak 6.
U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi
„Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravil-

no obavljanje povjerenih poslova državne uprave ti-
jelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u 
odgovarajućem upravnom području.“

Članak 7.
U članku 49. podstavku 1. riječi: “predstojnika ure-

da državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima: 
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„nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu 
opći akt“.

 
Članak 8.

U članku  51. stavak 6. mijenja se i glasi:
„Zamjenici gradonačelnika koji dužnost obavlja-

ju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja 
dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“

Članak 9. 
U članku 63. stavku 1. riječi: „poslova državne up-

rave koji su zakonom prenijeti na Grad“ zamjenjuju se 
riječima: “povjerenih poslova državne uprave.“

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave 

upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne up-
rave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne 
uprave.“

Dosadašnji stavci 2., 3., i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 10.
U članku 108. briše se riječ „središnja“.

Članak 11. 
Članak 109. mijenja se i glasi:
„Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupra-

vnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavljaju na-
dležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokru-
gu, sukladno posebnom zakonu.“

Članak 12.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju odred-

bi Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko 
– kninske županije“, broj: 10/09, 5/13, 3/18) i zakona, 
uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona ko-
jim se uređuje pojedino područje u zakonom propisa-
nom roku.  

Članak 13.
Ovlašćuje se Odbor za statut i  poslovnik da utvrdi 

i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Skradina.

Članak 14.
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama 

Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“. 

KLASA: 012-03/09-01/2
URBR.: 2182/03-02-20-4
Skradin, 13. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Nadija Zorica, v.r.

___________________

2
Na temelju članka 35. i čl. 391. Zakona o vlasništ-

vu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 
152/14, 81/15 i 94/17), a u vezi sa člankom 48.  Za-
kona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupra-
vi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 
i 123/17), članka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 
64/15 i 112/18) i članka 32. Statuta Grada Skradina 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 
10/09, 5/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Skradina na 
19. sjednici održanoj 13. veljače 2020. godine donijelo 
je 

ODLUKU
o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih 

prostora (u daljem tekstu: Odluka), uređuje se za 
poslovne prostore Grada Skradina zasnivanje i 
prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna pra-
va i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog pros-
tora, uvjeti i postupak natječaja za davanje u zakup 
poslovnog prostora, te prodaja poslovnog prostora u 
vlasništvu Grada Skradina sadašnjem zakupniku.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na poslovne 
prostore na kojima Grad Skradin ima pravo korištenja 
i raspolaganja, kao i na poslovne prostore koji su još 
uvijek upisani u zemljišnim knjigama kao društveno 
vlasništvo na kojima Grad Skradin ima pravo raspo-
laganja ili korištenja.

Pod kupoprodajom poslovnoga prostora iz članka 
1. stavka 1. ove Odluke podrazumijeva se i prodaja su-
vlasničkog dijela na određenom poslovnom prostoru.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve 
privremenog korištenja poslovnoga prostora ili dijela 
poslovnoga prostora radi održavanja sajmova, prired-
aba, predavanja, savjetovanja ili u druge slične svrhe, 
a čije korištenje ne raje duže od 30 dana, odnosno čije 
korištenje ne traje duže od šest mjeseci ako se prostor 
koristi u svrhe skladištenja i čuvanja robe.

Članak 2.
Poslovni prostor u smislu ove Odluke je: poslovna 

zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjes-
to, značenje kojih je propisano Zakonom o zakupu i 
kupoprodaji poslovnoga prostora (u daljnjem tekstu: 
Zakon).

Pod sadašnjim zakupnikom u smislu članka 1. stav-
ka 1. i članka 47. stavka 1. ove Odluke smatra se zak-
upnik poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o 
zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelat-
nost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od 
najmanje 5 godina.

Članak 3.
Ovom Odlukom iznimno se regulira da političkim 

strankama i nezavisnim listama koji sudjeluju na iz-
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borima, Gradonačelnik Grada Skradina (u daljnjem 
tekstu: Gradonačelnik) može odobriti privremeno ko-
rištenje prostora u zgradama u vlasništvu Grada i to: 
na adresi Trg Male Gospe 3 i ul. Antuna Becića 2, a 
radi njihove izborne promidžbe, samo uz odgovara-
juću zakupninu. Na temelju njihovog pisanog zaht-
jeva, neposrednom pogodbom donosi se Zaključak o 
davanju na korištenje prostora, kojim će biti defi nira-
na namjena privremenog korištenja i oznaka prostora, 
površina u m2/broj sati/dana korištenja sukladno nam-
jeni i visina zakupnine, s rokom uplate iste.

II. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Članak 4.
Poslovni prostori u vlasništvu Grada Skradina, kao 

i poslovni prostori na upravljanju Grada Skradina daju 
se u zakup putem javnog natječaja.

Poslovne prostore u vlasništvu Grada Skradina, 
kao i poslovne prostore na upravljanju Grada Skradi-
na, daje u zakup Gradonačelnik.

Članak 5.
U obavljanju poslova iz članka 4. ove Odluke Gra-

donačelnik odlučuje o:
a) raspisivanju natječaja za davanje u zakup 

poslovnog prostora,
b) namjeni, promjeni i proširenju namjene 

poslovnog prostora,
c) načinu provođenja javnog natječaja,
d) početnom iznosu zakupnine,
e) odabiru najpovoljnijeg ponuđača,
f) ulaganju sredstava u poslovni prostor,
g) povratu uloženih sredstava zakupnika u 

uređenje poslovnog prostora,
h) prestanku zakupa poslovnog prostora
i) produženju ugovora o zakupu sa sadašnjim 

zakupnikom poslovnog prostora nakon isteka ugovora 
o zakupu, sukladno odredbama Zakona i ove Odluke;

j) davanju poslovnog prostora u podzakup,
k) povoljnijoj početnoj cijeni zakupa za defi cita-

rna zanimanja, kao što su stari zanati i ostalo u svrhu 
njihovog očuvanja,

l) poništenju natječaja ili dijela natječaja prije 
otvaranja ponuda odnosno provođenja postupka us-
menog nadmetanja, bez posebnog obrazloženja.

Članak 6.
Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o 

zakupu nakon provedenog javnog natječaja.
Ugovor se može sklopiti bez prethodno provede-

nog javnog natječaja, ako je to u interesu i cilju opće-
ga, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građa-
na, u slučaju kada ga sklapaju međusobno Republika 
Hrvatska, Šibensko-kninska županija, te pravne osobe 
u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hr-
vatske ili Šibensko-kninske županije, odnosno pravne 
osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada i 
Grad Skradin.

Članak 7.
Iznimno od odredbe članka 4. stavka 1. i članka 6. 

stavka 1. ove Odluke Grad Skradin kao zakupodavac, 

može dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora 
o zakupu na određeno vrijeme na rok od pet godina 
pod istim uvjetima kao u postojećem ugovoru o zak-
upu, kada je to ekonomski opravdano, odnosno kada 
je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene zakupnine 
utvrđene važećom Odlukom o visini jedinične zakup-
nine za poslovni prostor za djelatnost koju zakupnik 
obavlja, isključivo zakupniku koji s Gradom Skradi-
nom ima sklopljeni ugovor o zakupu na temelju jav-
nog natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz 
ugovora o zakupu, kada  mu istječe takav ugovor o 
zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja, a na 
njegov pisani zahtjev.

Zakupnik iz stavka 1. ovog članka dužan je pisani 
zahtjev podnijeti najkasnije 120 dana prije isteka roka 
na koji je ugovor sklopljen, a Grad Skradin kao zak-
upodavac dužan je najkasnije 90 dana prije isteka 
roka na koji je ugovor sklopljen zakupniku dati pisa-
nu ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga pisanim 
putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje no-
vog ugovora o zakupu.

Ako zakupnik ne podnese pisani zahtjev u roku iz 
stavka 2. ovog članka  ili ako Grad Skradin kao zak-
upodavac pisanim putem obavijesti zakupnika da mu 
neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, za 
navedeni prostor objavit će se natječaj za davanje u 
zakup.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stav-
ka 1. ovog članka najkasnije 30 dana prije isteka roka 
na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos je prestao 
istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Grad Skra-
din će nakon stupanja u posjed tog poslovnog prostora 
raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga 
prostora.

Članak 8.
Uvjeti i postupak natječaja određuju se sukladno 

odredbama ove Odluke.
 U odluci o raspisivanju natječaja Gradonačel-

nik odlučuje o:
- namjeni poslovnog prostora,
- početnom iznosu zakupnine,
- vremenu trajanja zakupa i
- sadržaju javnog natječaja. 

Članak 9.
Gradonačelnik za provođenje javnog natječaja 

imenuje Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama 
u vlasništvu Grada Skradina (u daljnjem tekstu: Pov-
jerenstvo).

Povjerenstvo:
- predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o 

raspisivanju javnog natječaja sukladno uvjetima iz ove 
Odluke,

- otvara i razmatra ponude,
- utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz 

javnog natječaja,
- sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda, 

odnosno o provođenju usmenog nadmetanja, te kreira 
Listu ponuđača s visinama zakupnine,
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- utvrđuje i predlaže Gradonačelniku najpovol-
jnijeg ponuditelja s Liste ponuđača, odnosno neprih-
vaćanje niti jedne ponude.

 Nepravodobne i nepotpune ponude Povjeren-
stvo će odbaciti zaključkom.

Gradonačelnik ima pravo ne prihvatiti niti jednu 
ponudu uz pisano obrazloženje svim ponuditeljima.

Stručne i administrativne poslove za Gradonačel-
nika i Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Grada Skradina.

Članak 10.
Iznos početne cijene zakupa za poslovne pros-

tore ovisi o četvornom metru korisne površine, zoni 
i djelatnosti koja će se u istom obavljati, a utvrđuje 
se Odlukom o visini jedinične zakupnine za poslovni 
prostor, koju donosi Gradonačelnik.

Prilikom utvrđivanja djelatnosti koja će se obavlja-
ti u poslovnom prostoru, vodit će se računa o uvjetima 
propisanim prostorno – planskom dokumentacijom, 
posebnim uvjetima koje prostor mora ispunjavati za 
obavljanje određenih djelatnosti, iskazanom intere-
su potencijalnih zakupnika, potrebama građana za 
određenim djelatnostima na određenom području te 
djelatnostima koje obavljaju drugi gospodarski sub-
jekti u neposrednoj blizini i slično.

Djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru 
utvrđuje se, u pravilu, sukladno nomenklaturi iz nacio-
nalne klasifi kacije djelatnosti.

Djelatnost se može odrediti i uže u odnosu na djelat-
nost određenu nacionalnom klasifi kacijom djelatnosti 
na način da se utvrde aktivnosti koje će se obavljati 
u poslovnom prostoru, asortiman koji se nudi, vrsta 
ugostiteljske djelatnosti ili usluge koja se pruža i slič-
no, ukoliko za to postoje opravdani razlozi ili je to u 
interesu Grada Skradina.

Članak 11.
Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme u 

trajanju od najmanje jedne godine pa do najviše deset 
godina, odnosno na neodređeno vrijeme sa tijelima na-
vedenim u članku 6. stavku 2. ove Odluke.

Gradonačelnik određuje trajanje zakupa u Odluci o 
raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnoga 
prostora.

1. Javni natječaj

Članak 12.
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora obja-

vljuje se u tjednom tisku, a može se oglasiti na oglas-
noj ploči Grada Skradina i na web stranici Grada, u 
kojem slučaju se u tjednom tisku obvezno objavlju-
je obavijest o postupku i glavnim uvjetima natječaja. 
Rokovi iz natječaja teku danom objave natječaja ili 
obavijesti u tjednom tisku.

Natječaj je otvoren najmanje osam (8) dana raču-
najući od dana objave u tjednom tisku.

Javni natječaj provodi se usmenim nadmetanjem 
(licitacijom) ili prikupljanjem pisanih ponuda u zat-
vorenim omotnicama.

Javni natječaj će se provesti i ako postoji samo jed-
na ponuda.

Članak 13.
Javni natječaj mora sadržavati slijedeće:
- podatke o poslovnom prostoru (adresu, površinu i 

namjenu poslovnog prostora),
- početni iznos mjesečne zakupnine (za m2),
- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
- mjesto, način i rok podnošenja ponude,
- odredbu o jamčevini (obvezi uplate jamčevine u 

visini polugodišnjeg iznosa početne mjesečne zakup-
nine, s naznakom da izabrani ponuđač gubi pravo na 
povrat jamčevine u slučaju da odustane od zaključenja 
ugovora o zakupu, odnosno ukoliko ugovor ne sklopi 
u određenom roku),

- odredbu o tome tko može podnijeti ponudu odnos-
no prijavu,

- odredbu koje se ponude, odnosno prijave neće 
razmatrati,

- popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz 
ponudu, odnosno prijavu,

- vrijeme kad se može pogledati poslovni prostor,
- odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelo-

vati ponuditelj koji prema Gradu Skradinu, odnosno 
trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Skradina (Riv-
ina jaruga d.o.o.), te državnom proračunu ne ispunjava 
obveze,

- mjesto, datum i sat otvaranja ponuda, odnosno 
provedbe usmenog nadmetanja,

- odredbu o mogućnosti neprihvaćanja niti jedne 
ponude, kao i o mogućem poništenju natječaja,

- odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan na-
jkasnije u roku od 5 dana od dana uručenja (dostava 
poštom, osobno, putem e-maila ili na drugi prikladan 
način) odluke o odabiru ili do roka kojeg odredi Gra-
donačelnik sklopiti ugovor o zakupu odnosno, da uko-
liko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom 
smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora 
o zakupu, te tada Povjerenstvo poziva sljedećeg na-
jpovoljnijeg ponuđača s Liste ponuđača na sklapanje 
ugovora o zakupu, 

- odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni 
prostor u viđenom stanju, te da će ga, ako je isto po-
trebno, urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlas-
titom trošku,

- odredbu da prvenstveno pravo na zakup imaju os-
obe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinsk-
og rata i članovima njihovih obitelji, ukoliko ispun-
javaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni 
iznos zakupnine.

Javni natječaj može sadržavati i druge posebne uv-
jete propisane ovom Odlukom i Zakonom o zakupu i 
kupoprodaji poslovnog prostora.

Članak 14.
Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave 

za sudjelovanje na javnom natječaju, imaju sve fi zičke 
osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samos-
talnu profesionalnu djelatnost te pravne osobe.
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Članak 15.
Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju 

uplatiti jamčevinu, u polugodišnjem iznosu početnog 
mjesečnog iznosa zakupnine u kunama, u korist Pro-
računa Grada.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovol-
jnija, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a 
ostalim se ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća u 
nominalnom iznosu i bez kamata po završetku natječa-
ja, odnosno sklapanju ugovora o zakupu s najpovoljni-
jim ponuditeljem.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sk-
lapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora ili ne sk-
lopi ugovor o zakupu u roku od 5 dana od dana uručen-
ja (dostave poštom, osobno, putem e-maila ili na drugi 
prikladan način) odluke o odabiru, iznos jamčevine 
neće mu biti vraćen.

Članak 16.
Osobe određene Zakonom o hrvatskim branitelji-

ma iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, 
imaju pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu 
poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profe-
sionalnu djelatnost, ako se te osobe u svojoj prijavi na 
natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako 
ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz ove Odluke i 
prihvate najviši iznos zakupnine.

Pravo prednosti iz ovog članka ne može se ostvariti 
za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora 
u vlasništvu Grada, neovisno po kojoj osnovi je ost-
varen.

Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na te-
melju uvjeta iz ovoga članka ne može se dati u podzak-
up.

 
Članak 17.

Ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbama 
članka 6. 7. i 16. ove Odluke ništetan je.

Članak 18.
Ponuda, odnosno prijava, za sudjelovanje u javnom 

natječaju podnosi se Povjerenstvu putem Jedinstvenog 
upravnog odjela Grada Skradina, u roku određenom u 
natječaju.

Ponuda, odnosno prijava, mora sadržavati:
-  podatke o poslovnom prostoru za koji se natječe,
- dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne po-

datke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza 
(OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedište ponu-
ditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra ili drugog 
registra i slično),

- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama, ne 
manji od oglašenog u javnom natječaju (ne odnosi se 
na usmeno nadmetanje - licitaciju),

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju 
poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna 
porezna uprava Ministarstva fi nancija, ne starije od 
30 dana, odnosno odobrenje odgode plaćanja obveza s 
pridržavanjem rokova plaćanja, te  izjavu ponuditelja 
o nepostojanju duga s osnove potraživanja prema Gra-
du Skradinu i trgovačkom društvu u vlasništvu Grada 
Skradina (Rivina jaruga d.o.o.),

- dokaz o uplati jamčevine;
- izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije 

kojom se dokazuje svojstvo osobe iz članka 16. ove 
Odluke,

- drugu dokumentaciju sukladno uvjetima javnog 
natječaja.

Povjerenstvo neće razmatrati ponude, odnosno pri-
jave fi zičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u 
roku, nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog 
natječaja.

a) Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda u 
zatvorenim omotnicama

Članak 19.
Pisane ponude se otvaraju javno. 
Ponuditelji ili njihovi opunomoćenici imaju pravo 

biti nazočni prilikom otvaranja ponuda, a ako žele ko-
ristiti pravo prednosti iz članka 16. ove Odluke, tada 
moraju biti nazočni i dati odgovarajuću izjavu da prih-
vaćaju najviši ponuđeni mjesečni iznos zakupnine.

Opunomoćenici iz prethodnog stavka moraju pre-
dočiti punomoć ovjerenu  od strane javnog bilježnika – 
za fi zičke osobe, odnosno punomoć ovjerenu od strane 
zakonskog zastupnika – za pravne osobe.

O otvaranju pisanih ponuda vodi se zapisnik koji 
sadrži osobito podatke o ponuditeljima, ponuđenim 
iznosima mjesečne zakupnine za pojedini poslovni 
prostor te podatke o najvišoj ponuđenoj mjesečnoj 
zakupnini za pojedini poslovni prostor.

Po provedenom postupku javnog otvaranja ponuda, 
provodi se postupak odabira najpovoljnijeg ponuditel-
ja, odnosno Povjerenstvo utvrđuje Listu ponuđača.

Temeljem Liste iz stavka 5. ovog članka, Gra-
donačelnik donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja.

Članak 20.
Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda je us-

pio ako je najmanje jedan ponuditelj podnio pravovre-
menu i potpunu ponudu koja ispunjava sve uvjete jav-
nog natječaja i ako je ponuđena mjesečna zakupnina 
veća od oglašene u javnom natječaju.

Ako javni natječaj nije uspio natječaj će se ponoviti 
s naznakom da je to ponovljeni natječaj.

Članak 21.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispun-

jenje uvjeta javnog natječaja sadrži i najveći ponuđeni 
iznos mjesečne zakupnine.

U slučaju da su dva ili više ponuditelja ponudila 
jednak najviši iznos mjesečne zakupnine, najpovoljni-
ja ponuda odredit će se usmenim nadmetanjem pred 
Povjerenstvom.

Zakašnjele ili nepotpune ponude ne uzimaju se u 
razmatranje.

Članak 22.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi 

Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva.
Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom 

natječajnom postupku ne odabere najpovoljniju ponu-
du uz pisano obrazloženje svim ponuđačima.
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b) Javni natječaj usmenim nadmetanjem (licitaci-
jom)

Članak 23.
Usmeno nadmetanje je postupak u kojem se natje-

catelji usmeno nadmeću o visini zakupnine.
Usmeno nadmetanje provodi Povjerenstvo.
Na usmeno nadmetanje primjenjuju se na odgov-

arajući način odredbe ove Odluke o javnom natječaju 
prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnica-
ma.

Članak 24.
Na javnom otvaranju prijava za usmeno nadmetan-

je vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju osnovni podaci 
o svim pristiglim prijavama i dokumentaciji traženoj u 
objavljenom javnom natječaju.

Članak 25.
Predsjednik Povjerenstva otvara usmeno nad-

metanje i upoznaje sudionike s načinom provođenja 
usmenog nadmetanja.

Prije nego se pristupi usmenom nadmetanju preds-
jednik Povjerenstva utvrđuje broj pristiglih prijava i 
natjecatelja koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja.

Ako natjecatelj nije pristupio usmenom nadmetan-
ju, smatra se da je odustao od javnog natječaja.

Nakon unošenja podataka u zapisnik o natjecatel-
jima koji ispunjavaju uvjete, usmeno nadmetanje 
započinje i više niti jedna osoba ne može sudjelovati u 
usmenom nadmetanju.

Povjerenstvo provodi usmeno nadmetanja tako da 
natjecatelji usmeno jedan po jedan, daju u zapisnik 
svoje ponude. Ponuda je valjana ako je viša od počet-
nog iznosa mjesečne zakupnine za poslovni prostor.

Usmeno nadmetanje se zaključuje nakon što 
proteknu 2 minute od davanja najpovoljnije ponude, 
odnosno najvišeg iznosa mjesečne zakupnine.

Članak 26.
Natjecatelji koji ostvaruju pravo prvenstva moraju 

biti nazočni na usmenom nadmetanju, ali ne moraju 
iznositi svoju ponudu.

Na ostvarenje prava prvenstva u postupku us-
menog nadmetanja na odgovarajući način primjenjuje 
se odredba članka 16. ove Odluke.

Članak 27.
Ako je usmenom nadmetanju nazočan samo jedan 

natjecatelj koji ispunjava uvjete i pristaje na uvjete iz 
javnog natječaja, predsjednik Povjerenstva ga oglaša-
va najpovoljnijim ponuditeljem.

2. Ugovor o zakupu

Članak 28.
Ugovor o zakupu u ime Grada Skradina sklapa 

Gradonačelnik, u roku određenom u odluci o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako izabrani najpovoljniji ponuditelj ne pristupi 
sklapanju ugovora o zakupu po pozivu i u ostavljenom 
roku, ugovor o zakupu sklopiti će se sa slijedećim na-
jpovoljnijim ponuditeljem.

Potpisom ugovora o zakupu i primopredajnog 
zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor 
primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor 
urediti, ako je potrebno, o vlastitom trošku, kako bi u 
njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.

 
Članak 29.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku koji 
mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježni-
ku.

Osim bitnih sastojaka određenih Zakonom, ugovor 
o zakupu u pravilu sadrži:

- ime i prezime ili naziv, adresu prebivališta ili 
sjedišta te osobni identifi kacijski broj ugovornih stra-
na,

- podatke za identifi kaciju poslovnog prostora koji 
se mogu nedvojbeno utvrditi (broj zemljišnoknjižne 
čestice ili zemljišnoknjižnog uloška u koji je poslovni 
prostor upisan, površina poslovnog prostora, etaža 
na kojoj se poslovni prostor nalazi, pozicija na etaži, 
tlocrtni opis poslovnog prostora, kao i svi drugi podaci 
za nedvojbenu identifi kaciju poslovnog prostora),

- djelatnost koju će zakupnik obavljati u poslov-
nom prostoru,

- iznos mjesečne zakupnine i rok plaćanja,
- pretpostavke i način izmjene zakupnine,
- odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i pros-

torija u zgradi,
- rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
- vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
- odredbu da se ugovor sklapa kao ovršna isprava,
- odredbu o obvezi održavanja poslovnog prostora,
- odredbe o obvezi zakupnika o plaćanju režijskih 

troškova i ostalih davanja;
- odredbu da zakupnik ne može izvršiti preinaku 

poslovnog prostora bez izričite pisane suglasnosti zak-
upodavca,

- odredbu o podzakupu;
- odredbe o prestanku ugovora, o otkazu i otkaznim 

rokovima;
- mjesto i datum sklapanja ugovora;
- ostale odredbe u svezi zakupa poslovnog prostora.

3. Prava i obveze ugovornih strana

Članak 30.
Zakupodavac je obvezan predati zakupniku 

poslovni prostor u roku utvrđenom ugovorom.
Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju zak-

upodavac predaje zakupniku poslovni prostor smatra 
se da je poslovni prostor predan u stanju prikladnom 
za obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovo-
rne strane sastavljaju  zapisnik u koji se unose podaci 
o stanju poslovnog prostora (adresa, površina, izgled 
i sl.), te stanje uređaja (vodomjer, električno brojilo i 
sl.) u vrijeme primopredaje poslovnog prostora.

Članak 31.
Ako zakupodavac ne preda zakupniku poslovni 

prostor u stanju utvrđenom ugovorom, zakupnik ima 
pravo raskinuti ugovor o zakupu ili tražiti razmjer-
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no sniženje zakupnine, ili na teret zakupodavca sam 
dovesti poslovni prostor u takvo stanje, ako to nije 
učinio zakupodavac nakon što ga je zakupnik na to 
pozvao i ostavio mu za to primjeren rok.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka zakupnik ima 
pravo na naknadu štete.

Primjerenim rokom smatra se rok u kojem se 
određeni radovi mogu izvesti uzimajući u obzir pri-
preme, mjesto i prilike pod kojima se radovi moraju 
izvesti.

Članak 32.
Ako za vrijeme trajanja zakupa nastane potreba da 

se na poslovnom prostoru, radi njegova održavanja u 
stanju u kojem ga je zakupodavac dužan održavati, iz-
vrše popravci koji padaju na teret zakupodavca, zak-
upnik je dužan bez odgađanja o tome pisano obavijes-
titi zakupodavca i odrediti mu za to primjeren rok.

Ako zakupodavac u primjerenom roku ne izvrši 
popravke koje je dužan izvršiti, zakupnik ima pravo 
na teret zakupodavca sam izvršiti popravke ili raskinu-
ti ugovor o zakupu.

Ako je zakupnik sam izvršio popravke, a nije pre-
thodno pisano obavijestio zakupodavca o potrebi po-
pravaka i ostavio mu za to primjeren rok, nema pravo 
na naknadu za izvršene radove i odgovara zakupodav-
cu za štetu koju zakupodavac trpi zbog toga propuštan-
ja, osim u slučaju hitnih popravaka.

Članak 33.
Za vrijeme trajanja popravaka radi održavanja 

poslovnoga prostora u stanju u kojem ga je zakupo-
davac dužan održavati i koji padaju na teret zakupo-
davca, kao i radova na javnim površinama, pročelju 
i krovištu zgrade, a zbog kojih zakupnik nije mogao 
koristiti poslovni prostor, zakupnik nije dužan plaćati 
zakupninu.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka zakupnik nema 
pravo na naknadu štete zbog izmakle dobiti.

Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka radi 
o djelomičnoj ograničenosti u obavljanju poslovne 
djelatnosti, zakupnik je dužan plaćati razmjerni dio 
zakupnine.

Odredbe stavka 1. i 3. ovoga članka ne odnose se 
na slučajeve neznatnoga ometanja.

Članak 34.
Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti 

zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora koji-
ma se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namje-
na ili vanjski izgled poslovnoga prostora.

Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, 
odnosno unatoč njegovu protivljenju izvrši preinake ili 
nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo 
raskinuti ugovor.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka zakupodavac 
ima pravo na naknadu štete.

Članak 35.
Zakupnik je dužan zakupodavcu platiti ugovorom 

utvrđeni iznos zakupnine, mjesečno unaprijed i to na-
jkasnije do desetoga dana u mjesecu.

Zakupnik je dužan koristiti poslovni prostor u 
svrhu i na način određen ugovorom o zakupu, suklad-
no odredbama Zakona te ove Odluke.

Članak 36.
Zakupnik je dužan o svomu trošku izvršiti popravke 

oštećenja poslovnoga prostora koja je sam prouzročio 
ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim 
prostorom zakupnika.

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove ko-
rištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih 
usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor po 
njihovom dospijeću.

Zakupnik snosi troškove tekućega održavanja 
poslovnoga prostora (redovito održavanje, čišćenje, 
soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama 
i drugo).

Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz ko-
rištenja poslovnog prostora (struja, voda, telefon, gri-
janje, spomenička renta, pričuva, komunalna naknada, 
naknada za uređenje voda i drugo).

4. Podzakup

Članak 37.
Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio 

poslovnog prostora dati u podzakup, ako nije drugači-
je ugovoreno.

Na ugovor o podzakupu poslovnog prostora odgo-
varajući se primjenjuju odredbe ove Odluke koje se 
odnose na zakup poslovnog prostora.

Zakupniku koji je poslovni prostor ili dio poslov-
nog prostora dao u podzakup, odnosno po bilo kojoj 
pravnoj osnovi dao trećoj osobi na korištenje ili suko-
rištenje poslovni prostor u vlasništvu Grada Skradina 
suprotno odredbama ugovora o zakupu, ugovor o zak-
upu se raskida po sili zakona.

III. PRESTANAK ZAKUPA

Članak  38.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na 

određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koji je 
sklopljen, dok ugovor o zakupu poslovnoga prostora 
na neodređeno vrijeme prestaje otkazom. 

Članak  39.
Zakupodavac  može otkazati ugovor o zakupu 

u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske 
odredbe o trajanju zakupa ako:

1. zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca 
koristi poslovni prostor protivno  ugovoru ili mu nano-
si znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

2. zakupnik ne plati dvije zakupnine zaredom,
3. zakupodavac, zbog razloga za koje on nije 

odgovoran, ne može koristiti poslovni prostor u kojem 
je obavljao svoju djelatnost pa zbog toga namjerava 
koristiti prostor koji drži zakupnik,

4. zakupnik izgubi pravo na obavljanje djelatnosti.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora zakupodavac 

otkazuje putem javnog bilježnika.
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Članak  40.
Zakupnik može otkazati ugovor o zakupu poslov-

noga prostora u svako doba, bez obzira na ugovorne ili 
zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako zakupodavac 
u primjerenom roku koji mu je zakupnik za to ostavio 
ne dovede poslovni prostor u stanje u kojemu ga je 
dužan predati, odnosno održavati.

Članak  41.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na 

određeno ili na neodređeno vrijeme svaka ugovorna 
strana može otkazati u svako doba, ako druga ugovor-
na strana ne izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom 
ili Zakonom.

Članak  42.
Otkazni rok je vrijeme između dana dostave otkaza 

protivnoj strani i dana kad prestaje zakup.
Otkazni rok iznosi 30 dana, ako ugovorom nije ut-

vrđen.

Članak 43.
Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan zak-

upodavcu predati poslovni prostor u stanju u kojem ga 
je primio, odnosno s promjenama do kojih je došlo re-
dovnom upotrebom poslovnog prostora i preinakama 
koje je učinio sukladno ovoj Odluci, ako nije drukčije 
ugovoreno ili propisano Zakonom. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, zakupnik ima 
pravo odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni pros-
tor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu 
to ulaganje zakupodavac nije priznao kroz smanjenje 
visine zakupnine.

Članak 44.
Zakup ne prestaje smrću, odnosno promjenom 

pravnoga položaja zakupnika, ako ugovorom nije 
drukčije određeno.

U slučaju iz prethodnog stavka nasljednici koji 
preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz ugovora o zaku-
pu, odnosno pravni slijednici stupaju u prava i obveze 
zakupnika.

Članak 45.
Za rješavanje spora između zakupodavca i zakup-

nika o međusobnim pravima i obvezama iz ugovora o 
zakupu nadležan je Općinski sud u Šibeniku.

IV. KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA 
GRADA SKRADINA SADAŠNJEM ZAKUPNIKU

Članak 46.
Postupak kupoprodaje poslovnog prostora Grada 

Skradina sadašnjem zakupniku provodi se sukladno 
odgovarajućim odredbama Zakona i ove Odluke.

Članak 47.
Poslovni prostor Grada Skradina može se pro-

dati sadašnjem zakupniku iz članka 2. stavka 2. ove 
Odluke koji ima sklopljen ugovor o zakupu s Gradom 
Skradinom, koji uredno ispunjava sve obveze iz ugov-

ora o zakupu i druge fi nancijske obveze prema Gradu 
Skradinu, pod uvjetima i u postupku propisanima Za-
konom i u skladu s odlukama koje će donijeti nadležno 
tijelo Grada Skradina, i to na temelju popisa poslovnih 
prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno 
objaviti.

 Popis poslovnih prostora iz stavka 1. ovog članka 
objavljuje se na web stranici Grada Skradina te ističe 
na oglasnoj ploči Grada Skradina.

S popisom poslovnih prostora iz stavka 2. ovog 
članka objavit će se i odluka nadležnog tijela Grada 
Skradina kojom će se odrediti svi uvjeti provedbe pos-
tupka kupoprodaje poslovnog prostora i dokumentaci-
ja koju je potrebno priložiti.

Članak 48.
Zahtjev za kupnju poslovnog prostora predaje se u 

zatvorenoj omotnici, na adresu: Grad Skradin, Skradin, 
Trg Male Gospe 3, osobno u pisarnicu ili preporučen-
om poštanskom pošiljkom. U oba slučaja zahtjev mora 
biti zaprimljen u pisarnici Grada Skradina najkasnije u 
roku od 90 dana od javne objave popisa iz članka 47. 
ove Odluke.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.
Ugovori o zakupu poslovnog prostora koji su sk-

lopljeni do stupanja na snagu ove Odluke ostaju na 
snazi do isteka ugovornog roka.

Članak 50.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslov-
nog prostora u vlasništvu Grada Skradina („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 13/15).

Članak 51.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 372-01/20-01/1
URBROJ: 2182/03-02-20-1
Skradin, 13. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Nadija Zorica, v.r.

___________________

3
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnos-

ti prometa na cestama («Narodne novine» broj 67/08, 
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 
70/19) , članka 32. Statuta Grada Skradina («Službe-
ni vjesnik Šibensko-kninske županije») broj 10/09, 
5/13 i 3/18, te prethodne suglasnosti Ministarstva 
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unutarnjih poslova, Policijske uprave Šibensko-knin-
ske, broj: 511-13-01-UP/I-54/20, od 21. siječnja 2020. 
god., Gradsko vijeće Grada Skradina, na 19. sjednici 
održanoj 13.  veljače 2020. godine, donijelo je

O D L U K U
o uređenju prometa na području 

Grada Skradina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju načela međusobnih 

odnosa i ponašanja sudionika i drugih subjekata u pro-
metu, u cilju postizanja veće sigurnosti svih sudionika 
na javnim prometnim površinama na području Grada 
Skradina (u daljnjem tekstu: Grad), te mjere za njiho-
vo provođenje.

Članak 2.
Javnim prometnim površinama u smislu ove 

Odluke smatraju se nerazvrstane ceste, lokalne ceste, 
županijske ceste, dijelovi državnih cesta koje prolaze 
kroz Grad Skradin, te ulice, trgovi, parkirališta, au-
to-taxi i kamionska stajališta i slične javno prometne 
površine.

Članak 3.
Promet na javnim prometnim površinama dopušten 

je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima u grani-
cama propisanim Zakonom i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se, bez 
prethodnog odobrenja pravne osobe koja njima upra-
vlja, poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje 
bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugro-
ziti sigurnost ili protočnost motornog, pješačkog ili 
biciklističkog prometa.

Gradonačelnik Grada Skradina redovito prati stan-
je i probleme odvijanja prometa, te predlaže Grads-
kom vijeću  mjere i akcije za poboljšanje sigurnosti 
na cestama odnosno javno prometnim površinama na 
području Grada Skradina.

Članak 4.
Ovom Odlukom se određuje:
- kretanje pješaka i drugih korisnika javno promet-

nim površinama,
- parkirališne površine, zabrane parkiranja, mjesta 

ograničenog parkiranja i rezervirana parkirališta,
- zabrane i ograničenja odvijanja prometa,
- pješačke zone,
- vremenska ograničenja odvijanja prometa,
- dvosmjerni odnosno jednosmjerni promet na uli-

cama,
- taxi i autobusna stajališta,
- uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vo-

zila,
- nadzor,
- kaznene odredbe.

II. KRETANJE PO JAVNIM PROMETNIM 
POVRŠINAMA

a) kretanje pješaka

Članak 5.
Pješački promet se odvija nogostupom ili drugom 

površinom namijenjenom za kretanje pješaka odnosno 
površinom pokraj kolnika prikladnom za pješake.

Pješački promet se odvija i kolnikom u ulicama u 
kojima je zabranjen promet motornim vozilima odnos-
no u  vrijeme kad je zabranjen.

Nogostupima i drugim površinama namijenjenim 
kretanju pješaka mogu se kretati i osobe u invalidskim 
kolicima i osobe s dječjim kolicima.

Članak 6.
Na nogostupima ispred ustanova za predškolsku 

djecu, škola, športske dvorane i igrališta, te drugih 
javnih objekata ispred kojih se skuplja veći broj ljudi 
mogu se postavljati zaštitne ograde.

Na kolnicima ispred javnih objekata iz prethodnog 
stavka ovog članka, kao i na  drugim mjestima gdje to 
nalažu prometni uvjeti, mogu se primijeniti posebne 
tehničke mjere za sigurnost pješaka i povećanje sig-
urnosti prometa postavljanjem prometne signalizacije 
i po potrebi naprava za usporavanje prometa.

Postavljanje zaštitnih ograda, stupića i sl. odobrava 
gradonačelnik, a postavlja i održava trgovačko društvo 
koje upravlja javno prometnim površinama ili mu je, 
na temelju javnog natječaja, povjereno obavljanje tih 
poslova.

Sredstva za postavljanje i održavanje zaštitnih 
ograda osiguravaju vlasnici odnosno korisnici objeka-
ta iz stavka 1. ovog članka ili Grad Skradin  svom Pro-
računu.

b) kretanje motornih vozila

Članak 7.
Za kretanje motornim vozilom vozač se mora ko-

ristiti isključivo kolnikom, odnosno trakom ili stazom 
namijenjenom za promet vozila. Pri tom je dužan pos-
tupati u skladu s propisima o prometnim pravilima, 
prometnim znakovima postavljenim na javnoj površi-
ni, te znakovima i naredbama ovlaštenih osoba.

Članak 8.
U pravilu, ako ovom Odlukom nije drukčije reguli-

rano, promet vozilima se odvija kolničkim trakom u 
oba prometna smjera.

Članak 9.
Promet vozilima u jednom prometnom smjeru 

odvija se u naselju Skradin u ulicama:
- dr. Franje Tuđmana
- Šibenska ulica i Obala bana P. Šubića I u razdo-

blju od 01. travnja do 30. rujna.
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III. ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE VOZILA

Članak 10.
Ne smiju se zaustavljati i parkirati vozila na nogos-

tupu osim ako je odobreno korištenje nogostupa za tu 
namjenu.

Način i uvjeti korištenja nogostupa za zaustavljanje 
i parkiranje vozila mora biti označeno prometnim zna-
kom ili oznakom na nogostupu.

Vozila se ne smiju zaustavljati ili parkirati na način 
da sa svojom radnjom ometaju ili ugrožavaju sigurnost 
pješaka i ostalih sudionika u prometu.

Članak 11.
Parkirališta na području naselja Skradin su ulična, 

rezervirana i posebna.
Ulična parkirališta (ulica dr. Franje Tuđmana i Ale-

ja skradinskih svilara) označena su prometnim zna-
kom ili oznakom na kolniku.

Rezervirana parkirališta su:

u ulici Opatski prilaz:
- 2 mjesta za vozila gradske uprave,
- 1 mjesto za vozila invalida.

u ulici dr. Franje Tuđmana:
- 1 mjesto za potrebe Hrvatske pošte,
- 2 mjesta za potrebe invalida (1 mjesto ispred 

poštanskog ureda i 1 mjesto ispred zgrade bivšeg 
vrtića i skloništa),

- 1 mjesto za vozila dostave.

Šibenska ulica: 
- 1 mjesto za vozilo Hitne pomoći.

Posebna parkirališta su javne površine posebno 
uređene i označene za parkiranje motornih vozila.

Članak 12.
Odlukom gradonačelnika može se na pojedinim 

parkiralištima  uvesti naplata, ovisno o vremenu ko-
rištenja parkirališnog mjesta, čiji  prihod je prihod 
proračuna Grada Skradina, ukoliko se drugačije ne 
regulira posebnim ugovorima o najmu parkinga ili 
povjeravanju poslova naplate parkinga i sl.

Članak 13.
Obavljanje poslova naplate parkiranja, uređenja i 

održavanja parkirališta pravnim i fi zičkim osobama 
može povjeriti gradonačelnik.

Članak 14.
Za korištenje parkirališta na kojima je uvedena na-

plata, vozač je dužan platiti propisanu cijenu parkiran-
ja.

Članak 15.
Jedinstveni upravni odjel Grada Skradina može 

privremeno (na određeni rok) odobriti korištenje dije-
la javno prometne površine za izvođenje građevinskih 
radova (postavljanje građevinske skele, istovar i uto-
var građevinskog materijala i sl.) kada je to neophodno 

za izvođenje istih i nema druge mogućnosti za njihovo 
obavljanje.

     
Članak 16.

Pravna ili fi zička osoba iz članak 13. ove Odluke 
dužna je brinuti o uređenju i održavanju parkirališta na 
kojima naplaćuje parkiranje vozila.

Nadzor nad radom pravne ili fi zičke osobe iz član-
ka 13. ove Odluke obavlja komunalni redar Grada Sk-
radina.

Članak 17.
Nepropisno zaustavljena i parkirana motorna vozi-

la sankcionirati će se prema odredbama iz  Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama.

Provedbu nad ovim člankom mogu vršiti isključivo 
prometni redar Grada Skradina i djelatnici MUP-a koji 
su za to ovlašteni.

Članak 18.
Premještanje nepropisno zaustavljenih ili 

parkiranih vozila obavlja tijelo jedinice lokalne 
samouprave, odnosno pravna osoba koju je za tu svrhu 
osnovala jedinica lokalne samouprave.

Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih 
vozila mogu obavljati i druge pravne i fi zičke osobe 
kada im obavljanje toga posla povjeri jedinica lokalne 
samouprave.

Tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno prav-
na osoba osnovana za tu svrhu, nadzor nepropisno 
zaustavljenih ili parkiranih vozila obavlja u skladu s 
odredbama Prekršajnog zakona i Zakona o sigurnosti 
prometa na cestama.

Članak 19.
Zaustavljanje autobusa zbog izlaska i ulaska putni-

ka dozvoljeno je na označenim autobusnim stajališti-
ma. U naselju Skradin to je u ulici Aleja skradinskih 
svilara.

Članak 20.
Auto-taxi stajalište je uređeno mjesto na kojem au-

to-taxi prijevoznici dočekuju i primaju putnike, a na 
kojem se ne smiju parkirati druga vozila.

Stajalište za taxi vozila u naselju Skradin je na poč-
etku Aleje skradinskih svilara s desne  strane, ukupno 
3 mjesta.

Članak 21.
Stajalište za teretna vozila nalazi se u ulici Put Kar-

lovih kuća (proširenje s desne strane).

IV. OGRANIČENJA I ZABRANE PROMETA
 

Članak 22.
Zabranjen je promet ulicama naselja Skradin: 

Antuna Becića, Mlinarska, Josipa Mrkice, Fra Luje 
Maruna, dr. Grge Vatavuka, Mesarska, Bačvarska, 
Stolarska, Trg Male Gospe , Trg kneza Domagoja, Bi-
skupovac i  Grgura Ninskog tijekom cijele godine.

U ulici Burinovac i  Dr. Franje Tuđmana zabranjen 
je promet za vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tona.
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Članak 23.
Ulicama Šibenska i Obala bana Pavla Šubića I, 

zabranjen je promet od 01. travnja do 30. rujna između 
9:00 i 22:00 sata za vozila bez dozvole, a za vozila 
koja imaju posebnu dozvolu  promet se odvija jedn-
osmjerno.

Pravilnik o načinu i uvjetima za dobivanje posebne 
dozvole za prometovanje ulicama iz stavka 1. ovog 
članka donosi gradonačelnik Grada Skradina.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na 
vozila: hitne pomoći, vatrogasaca, MUP-a , vojne 
policije, pravosudnih i inspekcijskih službi, komunal-
nog poduzeća i slično.

Ograničenje prometa će se vršiti pomičnim hi-
drauličnim stupićem na početku Šibenske ulice.

Članak 24.
Najveća dopuštena brzina kretanja motornih vozila 

u naseljima Grada Skradina ograničava se na 50 km/h 
u skladu sa Zakonom.

Iznimno, naselje Skradin osim ulice Aleja Skra-
dinskih Svilara, Cesta knezova Bribirskih (koje su dio 
županijske ceste 6278) je zona smirenog prometa gdje 
se najveća dopuštena brzina ograničava na 30 km/h.

Zonom smirenog prometa na području Grada Skra-
dina određuje se i dijelovi slijedećih prometnica:

Dubravice (Ž-6075) kod škole,
Pamučari (L-65026) u  naselju.
Zonom smirenog prometa na području Grada Sk-

radina mogu se odrediti i  drugi dijelovi naselja na 
području Grada Skradina gdje to bude zahtijevala sig-
urnost prometa.

U zonama smirenog prometa Grada Skradina na-
jveća dopuštena brzina kretanja motornih vozila 
ograničava se na 30 km/h, te se mogu postaviti  trake 
za usporavanje prometa.

Članka 25.
Za vrijeme kretanja vozila kroz naselja Grada Sk-

radina vozači ne smiju koristiti zvučne signale osim 
ako moraju upozoravati ostale sudionike u prometu na 
neposrednu opasnost ili ako prevoze teško bolesnu ili 
povrijeđenu osobu ili se kreću u organiziranoj povor-
ci. 

Članak 26.
Ulicama iz članka 22. i 23. ove Odluke gdje je 

zabranjen promet (cijelu godinu ili u određenom go-
dišnjem razdoblju odnosno dijelu dana) od zabrane su 
izuzeta: vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila, polici-
ja, vojna policija, istražni sudac, inspekcijske službe, 
vozila davatelja poštanskih i kurirskih usluga kojima 
se obavlja dostava paketa i brzojava, specijalna vozila 
za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Fizičkim i pravnim osobama koje imaju pre-
bivalište ili obavljaju djelatnost u ulicama iz članka 
22.i 23. ove Odluke , može se u slučaju neophodnih 
ili hitnih situacija dozvoliti prometovanje uz prethodni 
dogovor sa prometnim redarom Grada Skradina.

Članak 27.
Opskrba trgovina, ugostiteljskih objekata i 

poslovnih prostorija, fi zičkih i pravnih osoba u  naselju 
Skradin u periodu od 1. travnja do 30. rujna dozvolja-
va se do 09,00 sati.

Članak 28.
Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila za 

uređenim javnim zelenim površinama.

Članak 29.
Pješačke zone, zabranu i ograničavanje prometa 

u pojedinim dijelovima Grada kao i posebne uvjete 
odvijanja prometa u iznimnim slučajevima propisu-
je gradonačelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog 
odjela.

Članak 30.
U pješačkim zonama Grada u iznimnim i opra-

vdanim slučajevima može se odobriti kretanje, zaus-
tavljanje i parkiranje vozila i to:

1. kad je to nužno za funkcioniranje života u Gradu,
2. kod izvođenja važnijih i opsežnijih radova radi 

dovoza – odvoza materijala,
3. prigodom selidbe,
4. prilikom manifestacija, sajmova i slično.

Odobrenje i uvjete iz točke 1. 2. 3. i 4. ovog članka 
daje  i određuje Jedinstveni upravni odjel Grada Sk-
radina.

V. UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I 
NAPUŠTENIH VOZILA

Članak 31.
Zabranjeno je dotrajala, oštećena i napuštena vo-

zila i dijelove vozila ostavljati na javnim prometnim 
površinama.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila ili dijelova vozila 
iz stavka 1. ovog članka dužan je odmah iste ukloniti 
ili ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila 
ili ih predati pravnoj ili fi zičkoj osobi registriranoj za 
sakupljanje otpada.

Ako vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka koje se 
nalazi na javnoj površini ili javnoj prometnoj površini 
ne ukloni vozilo ili i dijelove vozila, komunalno re-
darstvo Grada Skradina naložit će rješenjem uklanjan-
je istih po ovlaštenoj osobi, a na trošak vlasnika.

Pod dotrajalim, oštećenim i napuštenim vozilima 
iz stavka 1. ovog članka smatraju se vozila koje nisu 
registrirana ili im nedostaje motor, jedan ili više ko-
tača, prednja, stražnja ili bočna stakla, dio karoserije 
i slično.

Komunalno ili prometno redarstvo dužno je pisan-
im putem obavještavati nadležnu Policijsku upravu o 
vozilima bez registarskih oznaka na javnoj prometnoj 
površini.
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VI. NADZOR 
       

Članak 32.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja na-

dležna Policijska uprava i prometno  redarstvo Grada 
Skradina.

  
 VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 33.
Za provedbu odredbi ove Odluke primjenjuju se 

kaznene odredbe propisane Zakonom o sigurnosti 
prometa na cestama, a za povredu odredbi koje nisu 
predviđene predmetnim Zakonom primjenjuju se 
odgovarajuće odredbe Odluka Grada Skradina.  
 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.
Stupanjem na snagu ove Odluke, postojeća promet-

na signalizacija i oprema uskladit će se s odredbama 
Odluke u cilju određivanja prometnog režima na javno 
prometnim površinama Grada Skradina.

Do dana usklađivanja postojeće prometne signal-
izacije i opreme s ovom Odlukom, mjerodavna je pos-
tojeća prometna signalizacije i oprema.

Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije».

 
Članak 36.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti 
Odluka o uređenju prometa na području Grada Skra-
dina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» 
br. 10/10).

KLASA: 211-01/20-02/1
URBROJ: 2182/03-02-20-3
Skradin, 13. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Nadija Zorica, v.r.

___________________

4
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ 
broj 33/01, 60/01, 129/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 15. i 18. 
Zakona o upravljanju državnom imovinom („ Narodne 
novine“, broj 52/18) i članka 32. Statuta Grada Skra-
dina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
broj 10/09, 5/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Skra-
dina, na 19. sjednici održanoj 13. veljače 2020. donosi 

ODLUKU
o donošenju Strategije upravljanja 

imovinom Grada Skradina
za razdoblje od 2020. do 2026. godine

Članak 1.
Donosi se Strategija upravljanja imovinom u vlas-

ništvu Grada Skradina za razdoblje od 2020. do 2026. 
godine (dalje u tekstu: Strategija).

Članak 2.
Strategija iz članka 1. ove Odluke čini sastavni dio 

ove Odluke.

Članak 3.
Strategija se objavljuje na službenim internetskim 

stranicama Grada Skradina u skladu sa čl. 10. st. 1. 
toč. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („ 
Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 940-06/20-01/1
URBROJ: 2182/03-02-20-2
Skradin, 13. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Nadija Zorica, v.r.

___________________
5
Na temelju članaka  7. i 12. Zakona o ustanovama 

(„Narodne novine“, broj 76/93, 29, 97, 47/99, 35/08 i 
127/19), članka 10. stavka 2. Zakona o knjižnicama i 
knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19 
i 98/19) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13 i 
3/18), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 19. sjednici, 
od 13. veljače 2020.g., donosi

ODLUKU 
o osnivanju Gradske knjižnice “Ivan 

Pridojević” Skradin
(pročišćeni tekst)

Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Gradska knjižnica “Ivan 

Pridojević” Skradin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) kao 
javna ustanova za obavljanje knjižnične djelatnosti.

Osnivač Knjižnice je Grad Skradin.
Ustrojena novim zakonskim propisima Knjižnica 

nastavlja tradiciju i rad knjižnice “Ivan Pridojević” 
koja je bila u sastavu Matice Hrvatske, Ogranak Sk-
radin. 
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Vlasnik Gradske knjižnice je osnivač. 

Članak 2.
Naziv Knjižnice glasi: Gradska knjižnica “Ivan 

Pridojević” Skradin. 
Sjedište Knjižnice je u Skradinu, dr. Franje Tuđma-

na 33, prizemlje. 
Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i kao takva 

upisuje se u sudski registar kod nadležnog Trgovačkog 
suda.

DJELATNOST KNJIŽNICE

Članak 3.
  Djelatnost Knjižnice obuhvaća:
– nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih 

zbirki
– stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim 

standardima, što uključuje izradu informacijskih po-
magala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku

– pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te 
provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kul-
turno dobro

– pružanje informacijskih usluga, posudbu i davan-
je na korištenje knjižnične građe, uključujući međukn-
jižničnu posudbu

– digitalizaciju knjižnične građe
– usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i 

korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala 
i drugih izvora

– vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih 
podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima 
i o korištenju usluga knjižnice,

- prikupljanje statističkih podataka vezanih uz 
provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna 
prava,

– pripremanje kulturnih, informacijskih, obra-
zovnih i znanstvenih sadržaja i programa,

- organiziranje i održavanje predstava, koncerata, 
predavanja, izložbi i sličnih 

manifestacija, te
– obavljanje i drugih poslova sukladno ovom Za-

konu i drugim propisima.

Članak 4.
Sredstva za osnivanje i početak rada Knjižnice 

osigurat će se:
 - sredstvima osiguranim u proračunu Grada Skra-

dina
 - knjižničnom građom i 
- knjižničnom dokumentacijom prostorom u vlas-

ništvu Grada Skradina. 

TIJELA KNJIŽNICE
 

Članak 5.
 Ustrojstvo i način rada Knjižnice uređuje se ovom 

odlukom i Statutom sukladno odredbama Zakona o 
knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Zakona o usta-
novama.

Članak 6.
Knjižnicu vodi i njome upravlja ravnatelj. 
Ravnatelj predstavlja i zastupa javnu knjižnicu 

u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti te 
obavlja druge poslove predviđene zakonom, aktom o 
osnivanju i statutom.

Ravnatelj je stručni voditelj Knjižnice.

Članak 6a.
Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće 

Grada Skradina, sukladno zakonu i statutu.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice 

raspisuje i provodi Gradsko vijeće Grada Skradina. 
Ravnateljem Knjižnice može se, na temelju pred-

loženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati oso-
ba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s 
njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski 
ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje se 
stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, te 
ispunjava druge uvjete propisane statutom.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako se na pon-
ovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uv-
jete za ravnatelja javne knjižnice, može se na temelju 
predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati 
osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij 
ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s 
njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog kn-
jižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imeno-
vanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom.

Položen stručni knjižničarski ispit u smislu stavka 
3. ovoga članka ima i osoba koja je oslobođena  polag-
anja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona 
kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine i može 
biti ponovno imenovan.

Način imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže 
se uređuje statutom.

 Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se, bez pro-
vođenja javnog natječaja, imenovati osoba koja ima 
obrazovanje propisano stavkom 3. ovoga članka, a 
na ovu dužnost može se imenovati i osoba koja nije 
djelatnik knjižnice, a najdulje do godinu dana.

Statutom Knjižnice mogu se propisati i drugi uvjeti 
za imenovanje ravnatelja javne knjižnice.

Članak 7.
Do izbora ravnatelja Knjižnicu vodi privremeni 

ravnatelj kojeg imenuje osnivač. Privremeni ravnatelj:
 - upravlja Knjižnicom, 
- donosi Statut, 
- zastupa i predstavlja Knjižnicu, 
- obavlja i druge poslove u svezi s početkom rada i 

registracije Knjižnice. 

IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD KNJIŽNICE 

Članak 8.
Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz vlas-

titih prihoda Knjižnice, proračuna Grada Skradina, 
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sponzorstvima, donacijama, darovanjima i na druge 
načine u skladu sa zakonom.

Osnivač osigurava sredstva za rad Knjižnice. 
Sredstva za rad uključuju sredstva za plaće, sred-

stva za nabavu građe, sredstva za programe, materi-
jalne izdatke, stalno stručno usavršavanje djelatnika 
Knjižnice i sredstva za zaštitu knjižnične građe, kao i 
sredstva za investicije i investicijsko održavanje, ako 
posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Visinu sredstava iz stavka 3. ovog članka osnivač 
će utvrditi kod donošenja proračuna za svaku godinu.

Članak 9.
 Sredstva za rad koje osigurava osnivač Knjižnice, 

te sredstva stečena vlastitom djelatnošću ili sredstva 
pribavljena iz drugih izvora, čine imovinu Knjižnice. 

Članak 10.
 Knjižnica se obvezuje Gradu Skradinu kao osniv-

aču najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o 
radu i fi nancijskom poslovanju.

Članak 11.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica ost-

vari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavl-
janje i razvoj djelatnosti za koju je osnovana u skladu 
s zakonom i ovom odlukom. 

Eventualno ostvarena dobit Knjižnice utvrdit će se 
na kraju godine. 

Članak 12.
Ako Knjižnica na kraju fi nancijske godine iskaže 

gubitak u poslovanju osnivač se obvezuje: 
- da će gubitak u iznosu do 5.000,00 kn pokriti be-

spovratno,
- da će gubitak od 5.000,00 kn do stvarnog gubitka 

pokriti uz obvezu povrata sredstava. 

Članak 13.
O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju imovine 

Knjižnice, osim nekretnina, odlučuje:

1. ravnatelj samostalno, kada pojedinačna vrijed-
nost imovine ne prelazi iznos od 20.000,00 kn (dvade-
settisućakuna),

2. osnivač, kada pojedinačna vrijednost imovine 
prelazi vrijednost iz točke 1. ovog stavka.

O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nepokretne 
imovine Knjižnice odlučuje osnivač.

Članak 14.
 Međusobna prava i obveze osnivač i Knjižnica 

određuju kao što slijedi: 
- osnivač se obvezuje Knjižnici redovno osigu-

rati sredstva za rad i pomoć u radu, te joj omogućiti 
nesmetano obavljanje njezine djelatnosti.

Knjižnica se obvezuje uredno obavljati svoju 
djelatnost u skladu s zakonom o knjižnicama i drugim 
relevantnim propisima, te podnositi osnivaču godišnje 
izvješće o svom radu. 

PRESTANAK RADA KNJIŽNICE

Članak 15.
Knjižnica prestaje postojati odlukom Gradskog vi-

jeća Grada Skradina ako ocijeni da su prestali razlozi 
za postojanje Knjižnice, odnosno ako se ocijeni da više 
nema mogućnosti za ostvarivanje zadaća Knjižnice, 
kao i na drugi način predviđen zakonom. 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije”. 

KLASA:612-04/07-01/1 
URBROJ: 2182/03-02-20-3
Skradin, 13. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Nadija Zorica, v.r.

___________________

6
Temeljem članka 17.  stavka 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18) 
i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“ broj 10/09, 5/13 i 3/18), 
Gradsko vijeće Grada Skradina, na 19. sjednici 
održanoj 13. veljače 2020. godine, usvaja

SMJERNICE 
za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite Grada Skradina 
od 2020. do 2023. godine

I. UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ broj 82/15 i 118/18.) određeno je da sustav 
civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preven-
tivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne 
i fi nancijske) kojima se uređuju prava i obveze sudi-
onika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite 
i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih 
resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa 
te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od 
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma 
i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, 
područnoj i državnoj razini, te povezuje resurse i 
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sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u 
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastro-
fa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti 
nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće i 
katastrofe.

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga 
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 
može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekon-
omske, infrastrukturalne i sigurnosne poremećaje i 
spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće 
posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila. 

Smjernice će se koristiti kao podloga za planiran-
je aktivnosti u sustavu civilne zaštite u razmatranom 
periodu u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća, 
te provođenja ciljanih preventivnih mjera sukladno 
Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja 
civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje 
funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a du-
goročno predstavlja kontinuirani proces provođenja 
aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i 
usavršavati sustav civilne zaštite kako bi se postigao 
najviši standard potreban za provedbu zadaća svih op-
erativnih snaga.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 
slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

1. stožer civilne zaštite
2. operativne snage vatrogastva
3. operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
4. operativne snage Hrvatske gorske službe 

spašavanja
5. udruge civilnog društva
6. postrojbe i povjerenici civilne zaštite
7. koordinatori na lokaciji
8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite

II. OPĆE SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU 
I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA 
SKRADINA 

Velike nesreće i katastrofe javljaju se kada nesreće 
ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskim fak-
torom djeluju na stanovništvo u tolikoj mjeri da ono 
nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i adek-
vatno se nositi s nanesenim gubicima i štetama. 

Zbog te činjenice sve se više naglašava značaj 
planskih i preventivnih poslova u civilnoj zaštiti. Us-
postava, razvoj i unapređenje sustava civilne zaštite 
jest proces koji zahtijeva znatna fi nancijska sredst-
va, pa će stoga dinamika organizacije, razvoja i una-
pređenja civilne zaštite u biti uvjetovana objektivnim 
fi skalnim mogućnostima, ali i dugim preduvjetima za 
provedbu pravodobnih i učinkovitih mjera svih sudi-
onika civilne zaštite.

Identifi ciranim i procijenjenim rizicima kapacite-
ti za reagiranje u otklanjanju prihvatljivih posljedica 
velikih nesreća za život, gospodarstvo te društvenu 
stabilnost i politiku temeljit će se na kapacitetima re-
dovnih i namjenski ustrojenih stručnih službi i orga-

nizacija, kao i kapacitetima pravnih osoba u sustavu 
civilne zaštite na području Grada Skradina.

1. PREVENTIVNE I PLANSKE AKTIVNOSTI

Sustav civilne zaštite obuhvaća preventivne, plan-
ske, organizacijske, operativne, nadzorne i fi nancijske 
mjere i aktivnosti kojima se utvrđuju prava i obveze 
sudionika civilne zaštite te način povezivanja insti-
tucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika radi 
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja 
građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških  velikih 
nesreća i katastrofa.

U cilju učinkovitog funkcioniranje sustava civilne 
zaštite na području nadležnosti, Grad Skradin planira 
kontinuirano provoditi preventivne i planske aktivno-
sti, i to:

- procjenjivanje mogućih opasnosti (prirodnih 
i tehničko-tehnoloških) u cilju smanjenja rizika od 
katastrofa, određivanje najrizičnijih zona te utvrđivan-
je načina i mogućnosti djelovanja postojećih opera-
tivnih snaga civilne zaštite,

- jačanje i nadopunjavanje spremnosti postojećih 
operativnih snaga civilne zaštite (osposobljavanje su-
dionika i pripadnika operativnih snaga civilne zaštite), 

- planiranje i provođenje vježbi civilne zaštite,
- jačanje svijesti građana o opasnostima i mjerama 

zaštite, te korištenju broja 112,
- provođenje sustavne edukacije djece predškolske 

i školske dobi u cilju podizanja svijesti o mogućnos-
tima nastanka katastrofe i postupanjima u slučajevima 
iste,

- planiranje korištenja prostora i provedbu mjera 
civilne zaštite u dokumentima prostornog planiranja,

- mjere civilne zaštite u dokumentima prostornog 
planiranja usklađivati sa zahtjevima zaštite i spašavan-
ja koji su sadržani u Procjeni rizika od velikih nesreća 
za područje Grada Skradina i ostalim dokumentima,

- javno informiranje i suradnja s medijima,
- donošenje i ažuriranje Procjene rizika i Plana 

djelovanja civilne zaštite,
- povezivanje sustava i institucija za postupanje u 

slučaju prijetnji,
- određivanje provođenja kontinuiranog nadzora 

provođenja smjernica, nositelja i načina izvješćivanja,
- uvođenje inovativnih tehnologija, prijenos znan-

ja i praktičnih vještina,
- obnova i rekonstrukcija postojećih sustava 

obrane od procijenjenih prijetnji i opasnosti.

1.1. Opći akti iz područja civilne zaštite:

Na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće Gra-
da Skradina:

- u postupku donošenja proračuna razmatra i us-
vaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s fi nancijskim učincima za tro-
godišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i raz-
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voj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju 
svake četiri godine,

- donosi Procjenu rizika od velikih nesreća za po-
dručje Grada Skradina,

- donosi odluku o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite,

- donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaš-
tite,

- osigurava fi nancijska sredstva za izvršavanje 
odluka o fi nanciranju aktivnosti civilne zaštite u ve-
likoj nesreći i katastrofi  prema načelu solidarnosti.

Gradonačelnik Grada Skradina:

- donosi Plan djelovanja civilne zaštite,
- donosi Plan vježbi civilne zaštite,
-  kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uk-

ljučuje nabavu  materijalnih sredstava i opreme  snaga 
civilne zaštite,

-    donosi odluke iz svog samoupravnog djelokru-
ga radi osiguravanja materijalnih, fi nancijskih i drugih 
uvjeta za fi nanciranje i opremanje operativnih snaga 
sustava civilne zaštite,

- odgovoran je za osnivanje, razvoj , fi nanciran-
je, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje opera-
tivnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu 
razvoja sustava civilne zaštite,

-    izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu pri-
jedlog Procjene rizika od velikih nesreća i  redovito 
ažurira Procjenu rizika i Plan djelovanja civilne zaš-
tite,

- osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, 
evakuaciju i zbrinjavanje ugroženog stanovništva te 
izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne 
zaštite u zaštiti i  spašavanju građana, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša,

- osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u 
postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te 
vođenje evidencije raspoređenih pripadnika,

-    osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze 
podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima 
operativnih snaga sustava civilne zaštite,

- uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u 
velikim nesrećama i katastrofama

Usvojene akte iz područja sustava civilne zaštite 
potrebno je u slučaju izmjena zakonskih propisa i dru-
gih važećih propisa uskladiti do propisanih rokova, 
odnosno uskladiti s novonastalim uvjetima. 

2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE

2.1.  Stožer civilne zaštite Grada Skradina

Stožer civilne zaštite Grada Skradina imenovan je 
Odlukom o osnivanju Stožera civilne zaštite  Grada 
Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske župani-
je“ br. 10/17).

Stožer civilne zaštite Grada Skradina ima 9 člano-
va, a načelnica mu je zamjenica gradonačelnika Kris-
tina Vlaić Bubalo.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i 
koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnos-
ti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
Stožer obavlja poslove prikupljanja informacija, ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i 
katastrofe, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, 
savjetuje gradonačelnika pri donošenju odluka,  obavl-
ja poslove informiranja javnosti te predlaže donošen-
je odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite.

U proteklom razdoblju Stožer civilne zaštite je u ci-
jelosti potvrdio opravdanost svoga postojanja te iska-
zao sposobnost učinkovitog operativnog djelovanja u 
redovnim i izvanrednim situacijama. 

Stoga će Stožer civilne zaštite i u defi niranom 
razdoblju u slučaju ugroze bilo koje vrste koja prijeti 
nastankom velike nesreće ili katastrofe poduzimati sve 
potrebne mjere kako bi se zaštitili životi i zdravlje sta-
novništva, imovina i okoliš.

U četverogodišnjem razdoblju potrebno je nastaviti 
proces edukacije i stručnog osposobljavanja članova 
Stožera civilne zaštite. 

Da bi sustav upravljanja u izvanrednim situacija-
ma mogao odgovoriti svim potencijalnim prijetnja-
ma i izazovima, potrebno je u defi niranom razdoblju 
provesti sljedeće aktivnosti:

- provoditi sustavnu edukaciju članova Stožera 
civilne zaštite, operativnih snaga i pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite,

- provoditi vježbe civilne zaštite kako bi se provjer-
ila spremnost Stožera i svih operativnih snaga civilne 
zaštite za odgovor na sve potencijalne ugroze i otk-
lonili uočeni nedostaci,

- unapređivati koordinaciju sa svim operativnim 
snagama sustava civilne zaštite u provedbi  aktivnosti 
od interesa za izgradnju sustava civilne zaštite,

- intenzivirati suradnju sa svim relevantnim 
državnim institucijama.

2.2. Operativne snage vatrogastva

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativ-
na snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu 
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa 
kojima se uređuje područje vatrogastva. Na područ-
ju Grada Skradina djeluje  Dobrovoljno vatrogasno 
društvo   „ Skradin“ i Dobrovoljno vatrogasno društvo 
„Dubravice“, te po potrebi Javna vatrogasna postrojba 
Šibenik koju Grad Skradin dijelom sufi nancira sredst-
vima iz proračuna.

Kako bi se materijalno tehnička opremljenost i 
stručna osposobljenost pripadnika vatrogasnih pos-
trojbi podigla na višu razinu i smanjila opasnost od 
požara potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti: 

- provoditi preventivne mjere zaštite od požara os-
obito tijekom ljetnih mjeseci kao i u drugim razdoblji-
ma u godini u kojima postoji povećana opasnost od 
nastanka i širenja požara ,

- educirati lokalno stanovništvo o opasnostima i 
negativnim učincima požara ,

- nastaviti opremanje vatrogasnih postrojbi najsu-
vremenijim materijalno tehničkim sredstvima ,
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- provoditi stalna stručna osposobljavanja pripad-
nika vatrogasnih postrojbi organizacijom radionica i 
pokaznih vježbi ,

- intenzivirati suradnju vatrogasnih postrojbi na 
području Grada Skradina i drugih gospodarskih sub-
jekata, ustanova i udruga koji se poslovima civilne 
zaštite bave u okviru svoje redovne djelatnosti kako bi 
se osiguralo njihovo zajedničko djelovanje u slučaju 
nastanka velike nesreće ili katastrofe, 

- kontinuirano razvijanje informacijskog sustava ,
- u području rada sa članstvom posebnu pažnju po-

trebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potenci-
jalnim budućim operativnim vatrogascima, 

- izvršiti široku edukaciju poljoprivrednika i dru-
gog stanovništva u vezi spaljivanja biljnog otpada 
zbog požara na otvorenim prostorima ,

- uključiti se u sveobuhvatnu akciju propagandno 
- promidžbenih poruka i osvješćivanja javnosti te up-
oznavanja o nedostacima spaljivanja biljnog otpada na 
ugrožavanje ljudskih života i materijalno - tehničkih 
resursa te ugrozu i štetnost za okoliš.

Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Pro-
gramom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu 
za kojeg se donose ove smjernice.

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (“Narodne 
novine”, broj 92/10.) u periodu za kojeg se donose ove 
smjernice potrebno je uraditi slijedeće:

- donijeti izmjene ili dopune Procjene ugroženosti 
od požara i tehnološke eksplozije 

- ažurirati i uskladiti Plan zaštite od požara
- donijeti godišnji Provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara
- izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na 

svom području i stanju provedbe godišnjeg Proved-
benog plana unapređenja zaštite od požara, 

- donijeti plan motrenja, čuvanja i ophodnje za vri-
jeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora.

2.3. Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik

Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik je opera-
tivna snaga zaštite i spašavanja u velikim nesrećama 
i katastrofama Grada Skradina, koje izvršava obveze 
u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvats-
kom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa 
i drugim važećim  propisima. Osnovni ciljevi Hrvatsk-
oga Crvenog križa su ublažavanje ljudskih patnji, a 
osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i 
drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja 
i epidemijama.

Pored ostalog Gradsko društvo Crvenog križa 
Šibenik u okviru svoje nadležnosti obavlja:

- organiziranje i vođenje službe traženja ,
- vođenje posebne skrbi o žrtvama velikih nesreća, 

katastrofa, oružanih sukoba i drugih izvanrednih situ-
acija,

- traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć 
međunarodnih humanitarnih organizacija i drugih 
donatora, te nacionalnih društava Crvenog križa i 

Crvenog polumjeseca za potrebe na području svoga 
djelovanja,

- ustrojava, obučava i oprema ekipe za izvršavan-
je zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, teh-
noloških i drugih nesreća i katastrofa koje imaju za 
posljedicu masovna stradanja i epidemije.

To mogu biti  ekipe za: procjenu situacije i koordi-
naciju, prvu pomoć, službu traženja, podizanje naselja 
i organizacija smještaja, psihološku pomoć, opskrbu 
vodom i sanacije, zaštitu života na vodi itd.

Grad Skradin nastaviti će sa fi nanciranjem Gradsk-
og društva crvenog križa Šibenik sukladno važećim 
propisima.

2.4.  Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica 
Šibenik

Operativne snage Hrvatske gorske službe spaša-
vanja temeljna su operativna snaga sustava civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju 
obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim 
propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hr-
vatske gorske službe spašavanja. 

Grad Skradin će i dalje izdvajati iz proračuna za 
HGSS - Stanicu Šibenik određena fi nancijska sredstva 
temeljem sklopljenog ugovora. 

2.5. Udruge civilnog društva

Na području Grada Skradina djeluju udruge civil-
nog društva koje različitim aktivnostima njeguju 
specifi čna znanja i vještine koje mogu unaprijediti 
učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja u sus-
tavu civilne zaštite. 

Udruge civilnog društva pričuvni su dio opera-
tivnih snaga sustava civilne zaštite koji daje izniman 
doprinos učinkovitom funkcioniranju sustava jer up-
ravo specifi čna znanja i vještine kojima raspolažu čla-
novi pojedinih udruga nadopunjuju sposobnosti temel-
jnih operativnih snaga za sprječavanja ili ublažavanje 
štetnih posljedica uzrokovanih nesrećama.

Takve udruge na području Grada Skradina su:
- Lovačko društvo „Skradin“ 
- Planinarsko društvo „ sv. Jere“
Kako bi se što jasnije defi nirao značaj i zadaće 

udruga civilnog društva u daljnjoj izgradnji sustava 
civilne zaštite potrebno je:

- defi nirati udruge koje nemaju javne ovlasti, a koje 
su od značaja za sustav civilne zaštite, 

- zaključiti sporazume s udrugama od interesa 
za sustav civilne zaštite kojima će se defi nirati obli-
ci zajedničke suradnje i način njihova fi nanciranja u 
provedbi aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 

- provoditi osposobljavanje i vježbe s drugim oper-
ativnim snagama sustava civilne zaštite.

2.6.    Postrojbe i povjerenici civilne zaštite
      
2.6.1.   Postrojbe civilne zaštite

Veličina postrojbe civilne zaštite kao i njena oprem-
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ljenost  i  ustroj defi nirana je u” Procjeni ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
za područje Grada Skradina ( usklađenje 1)” koju je 
Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo na 16. sjedni-
ci  od 08. prosinca 2015.

Gradsko vijeće Grada Skradina na svojoj 18. sjed-
nici održanoj 30. ožujka 2016. donijelo je Odluku o 
osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada Skradina.

Radi se o postrojbi opće namjene, ukupne veličine 
23 pripadnika, čija popuna nije provedena zbog nedo-
statka zainteresiranih osoba koje ispunjavaju kriterije 
za popunu postrojbe.

U narednom periodu potrebno je:
- donijeti novu Odluku o osnivanju postrojbe 

civilne zaštite opće namjene sukladno Procjeni rizika 
od velikih nesreća i katastrofa,

- kontinuirano ažurirati podatke i prema potrebi 
postrojbu popunjavati sa novim pripadnicima,

- opremati postrojbu civilne zaštite,
- osigurati osposobljavanje pripadnika postrojbe 

civilne zaštite.

2.6.2.    Povjerenici civilne zaštite 

Grad Skradin nije donio Odluku o imenovanju pov-
jerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite, kojih 
je, prema ”Procjeni ugroženosti stanovništva, materi-
jalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada 
Skradina ( usklađenje 1)„ , 8 povjerenika i 8 zamjeni-
ka, zbog zbog nedostatka zainteresiranih osoba.

U narednom periodu potrebno je:
- donijeti novu Odluku o imenovanju povjerenika i 

zamjenika povjerenika civilne zaštite sukladno Procje-
ni rizika od velikih nesreća i katastrofa,

- voditi evidenciju povjerenika i zamjenika pov-
jerenika civilne zaštite,

- provoditi osposobljavanje povjerenika civilne 
zaštite i njihovih zamjenika,

- organizirati sudjelovanje povjerenika CZ u 
provedbi planiranih vježbi civilne zaštite.

2.7.    Koordinator na lokaciji 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situ-
aciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji sa 
stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje opera-
tivnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifi čnosti-
ma izvanrednog događaja, određuje odlukom načelnik 
stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sus-
tava civilne zaštite.

2.8.   Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

Pravne osobe, određene  Odlukom o određivanju 
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibens-
ko-kninske županije“ br. 15/17), dužne su u opera-
tivnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja 
provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i nji-
hovih općih akata. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
Grada Skradina su:

- Komunalno poduzeće „ Rivina Jaruga“ d.o.o. Sk-
radin

- Osnovna škola Skradin
U narednom periodu potrebno je kontinuirano 

ažurirati podatke o pravnim osobama od interesa za 
sustav civilne zaštite i prema potrebi popunjavati sa 
novim pravnim osobama.

       
3. PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA 

CIVILNE ZAŠTITE

3.1. Procjena rizika

Grad Skradin je pokrenuo postupak izrade Proc-
jene rizika od velikih nesreća za područje Grada Sk-
radina (u daljnjem tekstu: Procjena rizika). Postupak 
je u završnoj fazi te će Procjena rizika, uz neke nužne 
korekcije izrađenog elaborata, biti upućena Gradskom 
vijeću Grada Skradina na usvajanje . 

Procjena rizika radi se u svrhu smanjenja rizika i 
posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i 
učinkovitijeg upravljanja rizicima na temelju Smjer-
nica za izradu rizika od velikih nesreća za područje 
Šibensko - kninske županije.

Procjena rizika označava metodologiju kojom se 
utvrđuje priroda i stupanj rizika, prilikom čega se ana-
lizira potencijalna prijetnja i procjena postojećeg stan-
je ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, 
materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet 
i slično. 

3.2. Plan djelovanja civilne zaštite

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. Za-
kona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 
82715 i 118/18) Gradonačelnik donosi Plan djelovanja 
civilne zaštite za područje Grada Skradina.

Na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o nositel-
jima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokume-
nata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti 
u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 
49/17)Plan djelovanja civilne zaštite izrađuju se na te-
melju Procjene rizika te se donosi, na temelju članka 
66. stavka 2. navedenog pravilnika, u roku šest mjese-
ci od usvajanja Procjene rizika.

Slijedom gore navedenog, Plan djelovanja civilne 
zaštite za područje Grada Skradina bit će izrađen po 
usvajanju Procjene rizika u zakonskom roku. 

III. ZAKLJUČAK

Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima 
izvršavanja, očekuje se da će Grad Skradin na kraju 
planiranog razdoblja ( kraj 2023. godine) imati: za-
vršene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata, 
završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokume-
nata operativnih snaga i pravnih osoba koje se civil-
nom zaštitom bave u okviru svoje redovne djelatnosti, 
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popunjenu i educuranu postrojbu civilne zaštite opće 
namjene, imenovane i educirane povjerenike civilne 
zaštite i njihove zamjenike,  educirane sve strukture 
upravljanja i zapovijedanja i izvršenja, te višu raz-
inu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a 
samim time i veće povjerenje u sustav civilne zaštite.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite Grada Skradina za razdoblje 2020. do 2023. go-
dine bit će objavljene u „Službenom vjesniku Šibens-
ko-kninske županije“, a stupaju na snagu  osmog dana 
od dana objave.

KLASA: 810-01/20-01/1
URBROJ: 2182/03-02-20-1
Skradin 13. veljače  2020.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Nadija Zorica, v.r.

___________________

7
Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustano-

vama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97,47/99, 
35/08 i 127/19) i članka 32. Statuta Grada Skradina 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
10/09, 5/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 
19. sjednici, od 13. veljače 2020.g., donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Statuta Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ 
Skradin

1. Gradsko vijeće Grada Skradina daje suglasnost 
na Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice „Ivan 
Pridojević“ Skradin.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošen-
ja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibens-
ko-kninske županije“.

KLASA: 612-04/19-01/2
URBROJ: 2182/03-02-20-4
Skradin, 13. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Nadija Zorica, v.r.

___________________

2. GRADONAČELNIK

2
Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina ( 

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 10/09, 
5/13, 3/18 ) i članka 22. Odluke o uređenju prometa 
na području Grada Skradina (Službeni vjesnik Šibens-
ko-kninske županije br. 10/10), gradonačelnik Grada 
Skradina donosi

P R A V I L N I K
o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja 

ulaska u zonu ograničenog prometa

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se postupak, uvjeti, 

te ostale radnje u svezi izdavanja odobrenja, odnos-
no pristupa telefonskom broju za ulaz vozila u zone 
ograničenog prometa, određene člankom 22. Odluke o 
uređenju prometa na području Grada Skradina (Službe-
ni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 10/10), (u 
daljnjem u tekstu: Odluka).

Članak 2.
Radi izdavanja odobrenja za promet vozilima na 

području zona ograničenog prometa i za potrebe ut-
vrđene Odlukom, zahtjev se podnosi Jedinstvenom up-
ravnom odijelu Grada Skradina, a uz zahtjev se prilaže 
dokumentacija određena ovim Pravilnikom.

Odobrenje sadrži: ime i prezime, odnosno naziv 
korisnika, OIB, adresu, telefonski broj i registarski 
broj pločica vozila, godina na koju se odobrenje odno-
si, broj odobrenja, i ostalo po potrebi.

Odobrenje se izdaje na rok od godine dana, uz mo-
gućnost produženja.

Temeljem odobrenja Jedinstveni upravni odjel 
Grada Skradina će podnositelju zahtjeva omogućiti 
telefonski pristup sustavu za kontrolu pneumatskog 
stupa, odnosno, ulaza u zonu ograničenog prometa.

Članak 3.
Odobrenje za ulazak u zonu ograničenog prome-

ta (Šibenska ulica, Obala Pavla Šubića I) mogu dobiti 
privatne ili pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće 
uvjete:

- stanuju ili obavljaju djelatnost u zoni ograničenog 
prometa, a pristup objektu, odnosno djelatnosti, mo-
guć je jedino  kroz zonu ograničenog prometa,

- imaju osigurano parkirno ili garažno mjesto.

Članak 4.
Za izdavanje odobrenja, uz zahtjev je potrebno 

priložiti slijedeću dokumentaciju:
- uvjerenje o boravištu, prebivalištu, odnosno 

obavljanju djelatnosti, ili dokaz vlasništva apartmana, 
odnosno, kuće za odmor

- presliku prometne dozvole vozila,
- presliku osobne iskaznice,
- telefonski broj na koji se odobrenje odnosi,
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- dokaz o vlasništvu garaže ili zemljišta za parking, 
odnosno dokaz o zakupu ili dozvoli korištenja zemljiš-
ta ili garaže u svrhu parkinga.

Ukoliko više članova obitelji koristi isto vozilo, a 
ispunjavaju uvjete za ulaz u zonu ograničenog prome-
ta, u isti zahtjev će priložiti preslike osobnih iskaznica 
i brojeve telefona svih članova koji ispunjavaju  uvjete 
za pristup sustavu.

Ako jedna osoba koristi više vozila, uz zahtjev će 
priložiti preslike prometnih dozvola za sva vozila koja 
koristi.

Članak 5.
Ulaz u zone ograničenog prometa omogućit će se:
1. za izvođenje građevinskih i drugih radova na te-

melju zahtjeva investitora, kojem je potrebno priložiti:
- dokaz o vlasništvu objekta,
- opis namjeravanog zahvata,
- presliku prometne dozvole,
- telefonski broj za pristup sustavu
- ugovor o izvođenju radova,
- presliku građevne dozvole, ukoliko se izvode ra-

dovi za koje je potrebno ishodovati građevinsku doz-
volu.

Odobrenje se izdaje za razdoblje utvrđeno ugov-
orom, odnosno potrebno za dovršetak najavljenih ra-
dova, a ulaz u zonu ograničenog prometa se odobrava 
samo  u vremenu kada ne postoji zabrana izvođenja 
građevinskih radova, utvrđena posebnim aktom.

2. radi prijevoza i njege teško bolesne i nepokretne 
osobe koja ima prebivalište ili boravište unutar 
pješačke zone na temelju zahtjeva kojem treba priloži-
ti:

- liječničko uvjerenje,
- presliku osobne iskaznice i/ili uvjerenje o bora-

vištu, odnosno prebivalištu teško bolesne i nepokretne 
osobe,

- presliku prometne dozvole davaoca usluge,
-telefonski broj za pristup sustavu.

3. za potrebe državnog, županijskog i gradskog 
protokola, pogrebnih službi, ustanovama i udrugama 
koje su organizatori kulturno - zabavnih i sportskih 
manifestacija, ustanovama i udrugama koje se fi nan-
ciraju ili sufi nanciraju iz Proračuna Grada Skradina, 
a svoju djelatnost obavljaju u pješačkim zonama (kn-
jižnice, muzeji, kulturne, znanstvene i druge institucije 
i slično), na temelju odobrenja koje izdaje nadležno 
upravno tijelo Grada Skradina.

4. za potrebe svadbenih povorki, za potrebe prve 
pričesti ili krizme, potrebe selidbe ili dopreme teških 
stvari  u zonama ograničenog prometa, omogućiti će 
se ulaz u zonu jednokratno prema iskazanoj potrebi, 
a temeljem mišljenja Jedinstvenog upravnog odijela 
Grada Skradina.

5.  MUP-u, vatrogascima, HV-u,  hitnoj pomoći,  
pravosudnim i inspekcijskim službama komunalnom 
poduzeću  i drugim intervencijskim službama.

Članak 6.
Ulaz u zonu ograničenog prometa odobrit će se 

i službama koje skrbe za bolesne i nemoćne osobe i 
druge slične službe, na temelju zahtjeva, u kojem treba 
navesti:

- ime, prezime i adresu osobe kojoj se pruža njega 
i skrb.

Zahtjevu treba priložiti:
- presliku izvoda iz registra ili obrtnice,
- presliku prometne dozvole,
- telefonski broj za pristup sustavu.

Članak 7.
Zabranjeno je: 
- koristiti pristup sustavu kontrole pneumatskog 

stupa kako bi se omogućio prolaz vozila koja nemaju 
odobrenje,

- prolazak 2 vozila odjednom,
- svi ostali slučajevi neovlaštenog korištenja i zlo-

uporabe telefonskog broja za pristup.
Korisnik koji bude postupao suprotno odobrenju 

ili na bilo koji drugi način zloupotrebljavao pristup 
zoni ograničenog prometa, bit će prethodno pismeno 
opomenut.

U slučaju da u tijeku godine isti korisnik, i nakon 
prethodne opomene još jednom počini prekršaj, oduzet 
će mu se odobrenje , te će mu se onemogućiti ulaz u 
zonu ograničenog prometa za razdoblje od jedne (1)
godine.

Članak 8.
Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika 

vršit će službene osobe Ministarstva unutarnjih poslo-
va i Prometno redarstvo Grada Skradina sukladno za-
konu i drugim propisima.

Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 211-01/20-02/2
URBROJ: 2182/03-01-20-1
Skradin, 27. veljače 2020.

GRAD SKRADIN
GRADONAČELNIK

mr.sc. Antonijo Brajković,v.r.
___________________

3
Na temelju odredbe članka 37. stavka 2. Zakona 

o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne 
novine» broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 
i 56/16), članka 5. Uredbe o postupku davanja kon-
cesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne 
novine» broj 36/04,  63/08, 133/13 i 63/14) i članka 
46. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibens-
ko-kninske županije» broj 10/09, 5/13 i 3/18), Gra-
donačelnik Grada Skradina, donosi
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GODIŠNJI  PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Skradina u 2020. godini

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Skradina u 2020. godini (u dal-

jnjem tekstu: Plan) uređuje se:
a)   plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
b)   sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
c)   popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati 
      na pomorskom dobru na području Grada Skradina,
d)   mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ove točke.

Članak 2. 
Ovaj Plan usklađuje se s godišnjim Planom upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske županije, u 

pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, u smislu članka 5. stavka 2. Uredbe o postupku 
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Nadležno tijelo Šibensko-kninske županije izdaje potvrdu o usklađenosti ovog Plana s Planom iz stavka 1. 
ovog članka. 

Potvrda iz stavka 2. ovog članka, prilaže se uz izvornik ovog  Plana.

II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Članak 3.
U smislu ovog Plana pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i očuvanju 

pomorskog dobra u općoj uporabi.

Članak 4.
U 2020. godini Grad Skradin će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi kako 

slijedi:
– održavanje i uređenje plaža Prukljan i Skradin – 90.000,00 kuna,
– sufi nanciranje Fonda za sanaciju iznenadnog onečišćenja mora – 20.000,00 kuna,
– rušenje bespravno sagrađenog objekta na bivšoj plaži Pionir (č.zgr. 857 K.O. Skradin) – 23.000,00 kuna,
– projektna dokumentacija bivše plaže Pionir – 112.500,00 kuna,
– projektna dokumentacija plaže Skradin – 122.000,00 kuna,
– sanacija obale (mula) na Prukljanu – 250.000,00 kuna,
– izgradnja komunalne luke Mala jaruga – 2.500.000,00 kuna.
Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja predviđa se potrošiti 3.000,00 kuna.

III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

Članak 5.
Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom u smislu članka 3. i 4. ovog Plana koristit će se 

sredstva u planiranom iznosu od 3.120.500,00  kuna. 
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurat će se iz sljedećih izvora:
a) od naknada za koncesije na pomorskom dobru  na području Grada Skradina koje pripadaju Gradu Skradi-

nu ................................................................................................................................................. 150.000,00 kuna,
b) od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada Skradina .................................... 42.800,00 kuna,
c) kapitalne pomoći iz Županijskog Proračuna ...................................................................... 200.000,00 kuna,
d) Lučka uprava Šibensko-kninske županije ...................................................................... 2.200.000,00 kuna,
e) Proračuna Grada Skradina ................................................................................................. 527.700,00 kuna.
                                                                         
 IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI 

NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU GRADA SKRADINA 

Članak 6.
Na području Grada Skradina mogu se obavljati slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na 

pomorskom dobru:
a) iznajmljivanje sredstava,
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b) ugostiteljstvo i trgovina,
c) komercijalno-rekreacijski sadržaji.
    

Članak 7.
Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u smislu član-

ka 6. pod a) ovog Plana mogu se obavljati iznajml-
jivanjem sredstava kako slijedi:

- brodica na motorni pogon,
- jedrilica, brodica na vesla,
- skuter,
- daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl..

Članak 8. 
Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine u smislu članka 

6. pod b) ovog  Plana mogu se obavljati sa slijedećim 
sredstvima:

- kiosk, prikolica, montažni objekti do 12 m2 i sl.,
- ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled 

i sl.). 

Članak 9.
Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja u 

smislu članka 6. pod c) ovog  Plana mogu se obavljati 
sa slijedećim sadržajima:

- aqua park i drugi morski sadržaji,
- zabavni sadržaji,
- suncobrani, ležaljke,
- kulturne, komercijalne, zabavne i športske prired-

be,
- slikanje, fotografi ranje.

V. MIKRO LOKACIJE ZA OBAVLJANJE 
DJELATNOSTI

Članak 10.
Djelatnosti iznajmljivanja sredstva iz članka 7. 

ovog Plana mogu se  obavljati na mikrolokacijama 
kako slijedi:

- brodica na motorni pogon / na lokaciji plaža Pruk-
ljan (prema grafi čkom prilogu),

- jedrilica, brodica na vesla / na lokaciji plaža Pruk-
ljan (prema grafi čkom prilogu),

- skuter / na lokaciji plaža Prukljan (prema grafi č-
kom prilogu) uz suglasnost lučke kapetanije s naslova 
sigurnosti plovidbe,

- daske za jedrenje, sandoline i pedaline i sl. / na 
lokaciji plaža Prukljan (prema grafi čkom prilogu).

Članak 11.
Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine iz članka 8. 

ovog Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama 
kako slijedi:

- kiosk, prikolica, montažni objekti do 12 m2 i sl. 
/ na lokaciji plaža Skradin (prema  grafi čkom prilogu)        

- ambulantna prodaja (škrinje, aparati za sladoled i 
sl.) / na lokaciji plaža Skradin  (prema grafi čkom pri-
logu).

Članak 12.
Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja  iz 

članka 9. ovog Plana mogu se obavljati na mikrolok-
acijama kako slijedi:

- aqua park i drugi morski sadržaji / na lokaciji 

plaža Skradin (prema grafi čkom prilogu) uz suglasnost 
lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe,

- zabavni sadržaji / na lokaciji plaža Skradin (pre-
ma grafi čkom prilogu),

- suncobrani, ležaljke / na lokaciji plaža Skradin 
(prema grafi čkom prilogu),

- kulturne, komercijalne, zabavne i  športske 
priredbe / na lokaciji plaža Skradin (prema grafi čkom 
prilogu),

- slikanje, fotografi ranje / na lokaciji plaža Skradin 
(prema grafi čkom prilogu).

VI. DODJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA

Članak 13.
Gradsko vijeće Grada Skradina imenovalo je Vi-

jeće za davanje koncesijskog odobrenja (u daljnjem 
tekstu: Vijeće), koje u skladu s Uredbom o postupku 
davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru 
(«Narodne novine» broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) 
i odredbama ovoga Plana, rješava zahtjeve za davan-
je koncesijskih odobrenja zaprimljenih nakon pot-
vrđivanja istoga od nadležnog tijela Šibensko-kninske 
županije.

Članak 14.
Koncesijska odobrenja daju se na vremenski rok od 

jedne godine.
Koncesijska odobrenja sa mikrolokacijom na pros-

toru koji je dan u koncesiju prestaju istekom kalen-
darske godine u kojoj počinje koncesija.

Naknade za koncesijska odobrenja odrediti će se 
na sjednici Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja, 
sukladno iznosu predviđenom za turistički razred „A“.       

Preduvjet izdavanja koncesijskog odobrenja je 
plaćanje naknade jednokratno, unaprijed.

Članak 15.
Ako se do sazivanja sjednice Vijeća, za obavljan-

je iste djelatnosti, na istoj mikrolokaciji, zaprimi više 
zahtjeva, prednost ima uredan i potpuni zahtjev koji je 
ranije zaprimljen.

Članak 16.
Vijeće  može ukinuti, odnosno poništiti izdano kon-

cesijsko odobrenje ako korisnik obavlja djelatnost su-
protno uvjetima iz koncesijskog odobrenja ili protivno 
odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskog 
odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine» 
broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i ovoga Plana.

Članak 17.
U slučaju odustajanja korisnika ili ukidanja, 

odnosno poništavanja izdanih koncesijskih odobrenja 
zbog nepridržavanja utvrđenih uvjeta, za upražnjene 
mikrolokacije će se dati koncesijsko odobrenje, na 
način i u svrhu utvrđenima ovim Planom. 

VII. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 18.
Sastavni dio ovog  Plana su grafi čki prilozi – karte, 

s označenim mikrolokacijama u smislu glave IV. ovog  
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Plana, ali nisu predmetom objave u Službenom vjesni-
ku.

Ovaj Plan stupa na snagu danom dobivanja potvrde 
iz članka 2. stavka 2. ovog Plana, a objavit će se u 
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije» i na 
web stranici Grada Skradina.

KLASA: 342-01/19-01/4
UR.BROJ: 2182/03-01-19-1
Skradin, 28. studenog 2019.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
mr.sc. Antonijo Brajković,v.r.

___________________

4
Na temelju odredbe članka 37. stavka 2. Zakona 

o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne 
novine» broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 
i 56/16), članka 5. Uredbe o postupku davanja kon-
cesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne 
novine» broj 36/04,  63/08, 133/13 i 63/14) i članka 
46. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibens-
ko-kninske županije» broj 10/09, 5/13 i 3/18), Gra-
donačelnik Grada Skradina, donosi

DOPUNU GODIŠNJEG  PLANA
upravljanja pomorskim dobrom na 

području Grada Skradina u 2020. godini

Članak 1.
U Godišnjem planu upravljanja pomorskim do-

brom na području Grada Skradina (klasa: 342-01/19-
01/4, ur.broj: 2182/03-01-19-1, od 28. studenog 2019. 
godine, na snazi od 31. prosinca 2019. godine), u gla-
vi IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG 
POPISA DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVL-
JATI NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU 
GRADA SKRADINA, u članku 8.  dodaje se alineja:

“- pripadajuća terasa objekta.”

Članak 2.
U glavi V. MIKRO LOKACIJE ZA OBAVLJANJE 

DJELATNOSTI, u članku 11. dodaje se alineja:
“- pripadajuća terasa objekta (štekat) / na lokaciji u 

Šibenskoj ulici (prema grafi čkom prilogu).”

Članak 3.
U glavi VII. ZAKLJUČNA ODREDBA, dodaje se 

članak 18. a) koji glasi:
“Ovlašćuje se komunalno redarstvo Grada Sk-

radina, da u ime Grada Skradina i Vijeća za dodjelu 
koncesijskih odobrenja u Gradu Skradinu, kontrolira 
poštivanje pravila ponašanja na pomorskom dobru u 
općoj uporabi.”

Članak 4.
Sastavni dio ovih dopuna Godišnjeg plana iz član-

ka 1. su grafi čki prilozi – karte s precizno označenim 

mikrolokacijama za obavljanje pojedine vrste djelat-
nosti, ali nisu predmetom objave u „Službenom vjesni-
ku Šibensko-kninske županije“.

Ove dopune Plana stupaju na snagu danom do-
bivanja Potvrde nadležnog upravnog odjela u Šibens-
ko-kninskoj županiji, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“, kao i na web 
stranicama Grada Skradina.

KLASA: 342-01/19-01/4
UR.BROJ: 2182/03-01-20-3
Skradin, 20. siječnja 2020.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
mr.sc. Antonijo Brajković,v.r.

___________________

5
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 
i 112/19), članka 46. Statuta Grada Skradina („Službe-
ni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 10/09, 5/13, 
3/18), gradonačelnik Grada Skradina donosi

P L A N
prijma u službu za 2020.g.

I.
Ovim Planom prijma u službu za 2020.g. utvrđuje 

se prijam službenika i namještenika u Gradsku upravu 
Grada Skradina.

II.
Plan prijma u službu za 2020.g.  sadrži:
● broj sistematiziranih radnih mjesta na dan 

31.12.2019.g.
● stanje popunjenosti radnih mjesta u Gradskoj up-

ravi Grada Skradina na dan 31.12.2019.g.
● potreban broj službenika i namještenika na 

neodređeno vrijeme za 2020.g.
● potreban broj vježbenika u 2020.g.

III.
Podaci iz točke II. Plana iskazani su u tablici koja 

se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Pri-
vitak 1.).

Kratice u tablici imaju slijedeće značenje:
- MSSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno 

znanje magistra struke ili stručnog specijalista,
- PS – radna mjesta za koja je potrebno stručno 

znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog 
prvostupnika struke,

- SSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno 
znanje srednje stručne spreme,

- NSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno 
znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola,

- V – vježbenici.
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IV.
Postupak prijma u službu provodit će se u skladu s ovim Planom i Zakonom o službenicima i namještenicima 

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu-Sistematizaciji radnih mjesta, 
osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno 
nakon donošenja ovoga Plana.

V.
Gradonačelnik može izmijeniti ili dopuniti ovaj Plan na obrazloženi zahtjev pročelnika upravnog tijela.

VI.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 112-01/20-01/1     
URBROJ: 2182/03-01-20-1
Skradin, 30. siječnja 2020.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
mr.sc. Antonijo Brajković,v.r.

___________________

Privitak 1. 
TABLICA PLANA

prijma u službu za 2020.g.

___________________

Red.br. Upravno tijelo Broj 
sistematiziranih 
radnih mjesta 
na dan 
31.12.2019. 

Stanje 
popunjenosti 
radnih 
mjesta na 
dan 
31.12.2019. 

Potreban broj 
službenika i 
namještenika na 
neodređeno 
vrijeme 

Potreban broj 
vježbenika 

 

Ukupno 
planirana 
popuna 

M 
S 
S 
S 

P 
S 

S 
S 
S 

N 
S 
S 

V 
 

 
1. 

Jedinstveni 
upravni odjel 

 

13 5 0 0 0 0 0 

 

0 

 

 

 
2. 

Ured 
gradonačelnika 

 

  3 1 0  0  0  0 0 

 

0 

 

 
3. 

Tajništvo Grada   7 4 0  0  0 0 0 0 

 
4. 

Služba za 
proračun i 
financije 

  3 2  1  0  0  0 0 1 
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III.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

1
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 93/13, 137/15, 
123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Biskupija 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
9/09, 4/11, 8/12 , 4/13, 2/18 i 5/19), Općinsko vijeće 
Općine Biskupija,  na 31. sjednici,  od 27. veljače 
2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Biskupija

Članak 1.
U Statutu Općine Biskupija („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 4/11, 8/12, 4/13, 
2/18 i 5/19)  u članku 21.stavku 2. Riječi: „središnjem 
tijelu državne uprave“ zamjenjuju se riječima: „tijelu 
državne uprave“.

U stavku 3.riječi: „središnje tijelo državne uprave“ 
zamjenjuju se riječima: „tijelo državne uprave“.

Članak 2.
U članku 33.a stavku 3. riječ: „središnjeg“ briše se.

Članak 3.
U članku 46.stavku 6.alineja 25.riječi: „odnosno 

poslova državne uprave, ako su preneseni Općini“ 
zamjenjuju se riječima: „odnosno povjerenih poslova 
državne uprave“.

Članak 4.
U članku 47.iza stavka 1.dodaje se novi stavak 

2.koji glasi:
„Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i 

pravilno obavljanje povjerenih poslova državne up-
rave tijelu državne uprave nadležnom za upravni na-
dzor u odgovarajućem upravnom području“.

Članak 5.
U članku 49. stavku 1.alineji 1. riječi: „predstojni-

ka ureda državne uprave u županiji“  zamjenjuju se 
riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt.“.

Članak 6.
U članku 57.b stavku 4. riječi: „tijelima državne 

uprave prvog stupnja“ zamjenjuju se riječima: „na-
dležnim tijelima državne uprave“.

Članak 7.
Članak 62.mijenja se i glasi:
„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokru-

ga općine kao i povjerenih poslova državne uprave, 
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave 
Jedinstveni upravni odjel ima ovlasti i obaveze tijela 
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sus-
tav državne uprave.

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje 
se odlukom Općinskog vijeća u skladu sa statutom 
Općine i zakonom.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročel-
nik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općins-
ki načelnik“.

Članak 8.
Članak 98.mijenja se i glasi:
„.Jedinstveni upravni odjel Općine Biskupija u iz-

vršavanju općih akata Općinskog vijeća, donosi poje-
dinačne akte kojima rješava o pravima, obavezama i 
pravnim interesima fi zičkih i pravnih osoba.

Jedinstveni upravni odjel Općine Biskupija u 
obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava 
u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1.ovog član-
ka koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Bi-
skupija, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom 
tijelu županije, a protiv pojedinačnih akata koja u pr-
vom stupnju donose upravna tijela županije, može se 
izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim 
zakonom nije drugačije propisano.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2.ovog član-
ka koje donosi Jedinstveni upravni odjel u obavljanju 
povjerenih poslova državne uprave može se izjavi-
ti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s 
posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino uprav-
no područje.

Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se 
odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih 
propisa.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1.ovog članka 
može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama 
Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne 
akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom 
općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno 
obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samouprav-
nog djelokruga Općine Biskupija.“

Članak 9.
Članku 100. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog 

vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavl-
jaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem 
djelokrugu“.

Članak 10.
Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Biskupi-

ja stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Klasa:012-03/20-01/1
Urbroj:2182/17-01-20-01
Orlić, 27. veljače 2020.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

POTPREDSJEDNIK
 Nikola Popratnjak, v.r.

___________________

2
Na temelju članka 32. stavka 20. Statuta Općine Bi-

skupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” 
br. 9/09, 4/11, 8/12, 4/13 i 2/18), i članka 239. stavka 
4. Prekršajnog zakona („Narodne novine” br. 107/07, 
39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Općinsko vi-
jeće Općine Biskupije na svojoj 31. sjednici održanoj 
dana 27. veljače 2020. godine, donosi

O D L U K U  
o  visini  paušalnih  troškova  

obaveznog  prekršajnog  naloga

Članak  1.
Odlukom o paušalnoj svoti troška obaveznog 

prekršajnog naloga  (u daljnjem tekstu: Odluka), 
utvrđuje se iznos troškova koji će se naplaćivati 
prekršiteljima odgovornim osobama u pravnoj osobi 
i fi zičkim osobama, fi zičkim osobama obrtnicima i 
osobama koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost i 
pravnim osobama, u postupcima izdavanja obaveznog  
prekršajnog naloga od strane komunalnog redara 
Općine Biskupija, a u skladu s člankom 239. stavkom 
4. Prekršajnog zakona („Narodne novine” br. 107/07, 
39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).

Članak  2.
Paušalni troškovi u prekršajnim postupcima su 

troškovi koji nastaju postupanjem komunalnog redara, 
a odnose se na dostavu obaveznog prekršajnog nalo-
ga i troškove rada komunalnog redara od utvrđivanja 
prekršaja do pokretanja obaveznog prekršajnog nalo-
ga.

Paušalni troškovi iz stavka 1. ovog članka određuju 
se u iznosu od 200,00 kuna (dvije stotine  kuna).

U slučaju kad se za utvrđivanje prekršaja koriste 
različita tehnička sredstva ili provode potrebne anal-
ize i vještačenja, utvrđuju se stvarni troškovi izdavanja 
obaveznog prekršajnog naloga.

Članak  3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije”.

KLASA: 415-07/20-01/
URBROJ: 2182/17-01-20-01
Orlić, 27. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

POTPREDSJEDNIK
 Nikola Popratnjak, v.r.

___________________

3
Na temelju članka 10.stavka 3. Zakona o fi nan-

ciranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novina“ broj 29/19 i 98/19), članka 32. 
Statuta Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibens-
ko-kninske županije“ broj 9/09, 4/11, 8/12 , 4/13, 2/18 
i 5/19), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 31. sjed-
nici, od 27.veljače  2020. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz proračuna 

Općine Biskupija za redovito 
godišnje fi nanciranje političkih stranaka 

i nezavisnih vijećnika zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Biskupija 

za 2020. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva iz Pro-

računa Općine Biskupija za redovito godišnje fi nan-
ciranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 
Općinskom vijeću Općine Biskupija (u daljnjem tek-
stu: Općinsko vijeće) za 2020. godinu, a koja se osigu-
ravaju u Proračunu Općine Biskupija za 2020. godinu.                      

Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje fi nanciranje 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osiguravaju 
se u proračunu Općine Biskupija za 2020.godinu u iz-
nosu od 15.000,00 kuna.

Članak 3.
Sredstva za rad iz članaka 2.ove odluke raspoređu-

ju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za 
svakog člana u Općinskom vijeću tako da pojedinoj 
političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripada-
ju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova 
u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima iz-
bora za članove općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stra-
naka, fi nancijska sredstva koja se raspoređuju suklad-
no stavku 1.ovog članka pripadaju političkoj stranci 
koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su 
udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog 

spola, političkim strankama, nezavisnim vijećnicima 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća

Članak 5.
Sredstva iz članka 2.raspoređena prema članku 3. 

i članku 4. ove odluke, doznačuju se na  žiro-račun 
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političke stranke, odnosno na poseban račun nezavis-
nog vijećnika, jednom tromjesečno u jednakim izno-
sima.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 402-01/20-01/3
URBROJ:2182/17-01-20-01
Orlić, 27. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

POTPREDSJEDNIK
 Nikola Popratnjak, v.r.

___________________

4
Na temelju članka 42. Zakona o zakupu i kupo-

prodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ 
br.125/11, 64/15 i 112/18) te članka 32. Statuta Općine 
Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 9/09, 4/11, 8/12, 4/13 i 5/19) Općinsko 
vijeće Općine Biskupija, na 31. sjednici dana 27.02. 
2020. godine donijelo je

O D  L U K U
o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

u vlasništvu Općine Biskupija

I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se zasnivanje i prestanak 

zakupa poslovnoga prostora te međusobna  prava i ob-
veze zakupodavca i zakupnika neovisno o tome tko je 
zakupodavac, odnosno zakupnik. 

Ovom Odlukom uređuje se i prodaja poslovnog 
prostora koji je vlasništvo Općine Biskupija sadašn-
jem zakupniku.

Pod kupoprodajom poslovnoga prostora iz članka 
1. stavka 2. ove  Odluke podrazumijeva se i prodaja 
suvlasničkog dijela na određenom poslovnom prosto-
ru.

Odredbe ove odluke odnose se i na poslovne pros-
tore koje su još uvijek upisane u zemljišnim knjigama 
kao društveno vlasništvo na kojima Općina Biskupija 
ima pravo raspolaganja ili korištenja.   
      

Članak 2.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na sluča-

jeve privremenog korištenja poslovnoga prostora ili 
dijela poslovnoga prostora radi održavanja sajmova, 
priredbi, predavanja, savjetovanja, skladištenja i ču-
vanja robe ili u druge slične svrhe, a čije korištenje ne 
traje duže od 30 dana. 

Članak 3.
Pod sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik 

nekretnine koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji 
u toj nekretnini obavlja dopuštenu djelatnost, ako tu 
nekretninu koristi bez prekida u trajanju od najmanje 
5 godina.

Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke sma-
traju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža 
i garažno mjesto.

Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena 
obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dije-
lom i koristi u tu svrhu.

Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više 
prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijen-
jena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, 
čini samostalnu upotrebnu cjelinu i ima zaseban glavni 
ulaz.

Garaža je prostor za smještaj vozila.
Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u ga-

raži.

Članak 4.
Općinski načelnik, u gospodarenju, upravljanju i 

korištenju poslovnim prostorom:
- odlučuje o davanju u zakup poslovnoga prostora,
- odlučuje o namjeni poslovnoga prostora,
- raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnoga 

prostora,
- odlučuje o promjeni ili proširenju namjene 

poslovnoga prostora,
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o na-

jpovoljnijoj ponudi,
- odobrava uređenje poslovnoga prostora,
- imenuje Povjerenstvo za provođenje natječaja,
- odlučuje o povratu uloženih sredstava,
- odobrava adaptaciju poslovnoga prostora,
- odlučuje o zajedničkom ulaganju zakupodavca i 

zakupnika,
- odlučuje o povećanju ili usklađenju zakupnine,
- odlučuje o prestanku zakupa,
- obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Zakona 

i ove Odluke.

Članak 5.
Općinsko vijeće Općine Biskupija može svojom 

odlukom propisati da se poslovni prostor u zgrad-
ama u vlasništvu Općine Biskupija koje se nalaze u 
određenim ulicama, dijelovima ulica ili na određenim 
trgovima može koristiti za obavljanje samo određenih 
djelatnosti.

Ako zakupnik, s kojim je sklopljen ugovor o zaku-
pu poslovnog prostora, promijeni namjenu poslovnoga 
prostora utvrđenu odlukom iz stavka 1.ovog članka, 
ugovor o zakupu raskida se po sili zakona.

II.  ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 6.
Zakup poslovnog prostora  zasniva se ugovorom o 

zakupu.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora Općina Bisk-

upija ne može sklopiti sa fi zičkom ili pravnom osobom 
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koja ima dospjelu nepodmirenu obavezu prema držav-
nom proračunu i proračunu Općine Biskupija, osim 
ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda 
plaćanja navedenih obaveza, pod uvjetom da se fi zička 
ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sas-
tavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po 
javnom bilježniku.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen 
protivno odredbama stavka 2. i 3. ovog članka ništa-
van je.

Kada na ugovoru o zakupu nije javnobilježnič-
ki ovjeren potpis ili kada ugovor o zakupu nije pot-
vrdio (solemnizirao) javni bilježnik, zakupodavac je 
dužan primjerak ugovora o zakupu dostaviti nadležnoj 
poreznoj upravi.

 
Članak 7.

Ugovor o zakupu treba sadržavati:
1. ime i prezime ili naziv, adresu prebivališta ili 

sjedišta te osobni identifi kacijski  broj ugovornih stra-
na,

2. podatke za identifi kaciju poslovnog prostora koji 
mogu nedvojbeno utvrditi (broj zemljišnoknjižne čes-
tice i zemljišnoknjižnog uloška u koji je poslovni pros-
tor upisan, etaža na kojoj se poslovni prostor nalazi, 
pozicija na etaži, tlocrtni opis poslovnog prostora, kao 
i svi drugi potrebni podaci za nedvojbenu identifi kaci-
ju poslovnog prostora,

3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom pros-
toru, 

4. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i pros-
torija,

5. rok predaje poslovnih prostora zakupniku,
6. vrijeme na koje se ugovor sklapa,
7. iznos zakupnine mjesečno,
8. pretpostavke i način izmjene zakupnine,
9. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora,
10. druge odredbe ako su u javnom natječaju na-

vedene.

Članak 8.
Poslovni prostor u vlasništvu Općine Biskupija te 

pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežnom vlas-
ništvu daje se u zakup javnim natječajem.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovor 
o zakupu poslovnoga prostora  sklapa se bez javnog 
natječaja kada ga sklapaju međusobno Općina Bisk-
upija i Republika Hrvatska te pravne osobe u vlas-
ništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, 
odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom 
vlasništvu Općine Biskupija ako je to u interesu i cil-
ju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih 
građana, a zakupnina se određuje sukladno kriteriji-
ma za određivanje visine zakupnine Općine Biskupija 
gdje se nekretnina nalazi.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Općina 
Biskupija kao zakupodavac može dati pisanu ponudu 
za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vri-
jeme na rok od pet godina pod istim uvjetima (iznos 
mjesečne zakupnine…) kao u postojećem ugovoru 
o zakupu, kada je to ekonomski opravdano, odnos-

na kada je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene 
zakupnine po odluci Općine Biskupija za djelatnost 
koju zakupnik obavlja isključivo zakupniku koji je s 
Općinom Biskupija ima sklopljen ugovor o zakupu na 
temelju javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjava 
obaveze iz ugovora o zakupu, kada mu istječe takav 
ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječa-
ja, a na njegov pisani zahtjev.

Zakupnik iz stavka 3.ovog članka dužan je pisani 
zahtjev podnijeti Općini Biskupija, najkasnije 120 
dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, a 
općina Biskupija dužna je najkasnije 90 dana pri-
je isteka roka na koji je ugovor sklopljen zakupniku 
dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga 
pisanim putem obavijestiti da mu neće ponuditi sk-
lapanje novog ugovora o zakupu.

Ako zakupnik ne podnese pisani zahtjev u roku iz 
stavka 4.ovog članka ili ako općina Biskupija pisanim 
putem obavijesti zakupnika da mu neće ponuditi sk-
lapanje novog ugovora o zakupu, za navedeni prostor 
objaviti će se natječaj za davanje u zakup.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stav-
ka 3. ovog članka najkasnije 30 dana prije isteka roka 
na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos je prestao 
istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina 
Biskupija će nakon stupanja u posjed tog poslovno-
ga prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup 
poslovnog prostora.

Pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništ-
vu Općine Biskupija plaćaju zakupninu po cijeni koju 
odredi načelnik općine.

Članak 9.
Uvjeti i postupak natječaja određuju se u skladu s 

ovom Odlukom
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poslovnoga prostora donosi općinski načelnik, u skla-
du s ovom Odlukom.

Postupak javnog natječaj provodi Povjerenstvo za 
provođenje javnog natječaja (u nastavku: Povjerenst-
vo), koje imenuje općinski načelnik.

Povjerenstvo je sastavljeno od predsjednika i dva 
člana.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi općinski 
načelnik  na prijedlog Povjerenstva. 

Članak 10.
Javni natječaj za zakup poslovnoga prostora se ob-

javljuje na službenoj web stranici Općine Biskupija i 
na oglasnoj ploči Općine Biskupija, a obavijest o nat-
ječaju u jednom od dnevnih listova. 

Natječaj je otvoren najmanje 8 dana od dana objave 
obavijesti o natječaju na službenoj web stranici općine 
Biskupija, odnosno oglasnoj ploči Općine Biskupija.

Javni natječaj obavezno sadrži sljedeće podatke: 
1. adresu i površinu poslovnoga prostora,
2. namjenu poslovnoga prostora,
3. početni iznos zakupnine,
4. iznos potrebne jamčevine,
5. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
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6. uputu o sadržaju ponude i dokaze koji se moraju 
priložiti uz ponudu,

7. rok za predaju ponuda,
8. način predaje ponuda,
9. naziv i adresu tijela kojemu se ponude podnose.

Osim podataka iz stavka 3.ovog članka, javnim 
natječajem mogu se odrediti i drugi zahtjevi u pogledu 
uređenja i korištenja poslovnoga prostora.

Početni iznos zakupnine određuje ovlašteni sudski 
vještak građevinske ili arhitektonske struke.

Članak 11.
Postupak otvaranja, pregleda i ocjena prispjelih 

ponuda provodi Povjerenstvo za provođenje javnog 
natječaja.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda 

koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši 
iznos zakupnine.

Javni natječaj je valjan i ako u natječaju sudjeluje 
samo jedan ponuditelj, a ako je ponuđena zakupnina 
jednaka ili veća od početne.

Ne razmatraju se nepotpune, nepravovremene i 
neprecizne ponude ni ponude ponuditelja koji do iste-
ka roka za podnošenje ponuda imaju dospjele nepod-
mirene obaveze prema državnom proračunu i Općini 
Biskupija, osim ako je sukladno posebnim propisima 
odobrena odgoda plaćanja navedenih obaveza, pod 
uvjetom da se odnosni ponuditelj pridržava rokova 
plaćanja.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu 
poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi-
ma njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na 
natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako 
ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz ove Odluke i 
prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. 

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunja-
vaju uvjete iz javnog natječaja, ponude isti iznos zak-
upnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda 
ranije zaprimljena na pisarnici Općine Biskupija.

Ponuditelji mogu povući svoju ponudu najkasnije 
do isteka roka za podnošenje ponuda te na taj način 
ostvaruju pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 12.
Općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva, 

donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude, koja uz 
ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži i najviši iznos 
zakupnine. Protiv odluke iz stavka 1.ovog članka, ne-
zadovoljni ponuditelj može podnijeti prigovor općins-
kom načelniku u roku od 8 dana od dana primitka 
odluke. Prigovor mora biti obrazložen i dostavljen 
pismeno.

Odluka općinskog načelnika o prigovoru je konač-
na.

Članak 13.
Nakon provedenog postupka javnog natječaja i 

izbora najpovoljnije ponude, Općina Biskupija, kao 

zakupodavac, i ponuditelj koji je podnio najpovoljni-
ju ponudu, kao zakupnik, sklopiti će ugovor o zakupu 
poslovnoga prostora kojim će se regulirati međusobna 
prava i obaveze.

Članak 14.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi ili 

odbije sklopiti ugovor o zakupu poslovnoga prostora u 
roku od 10 dana od dana dostave odluke o odbiru, gubi 
pravo na povrat jamčevine, te će se ugovor o zakupu 
sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj postupi na način 
iz stavka 1.ovog članka, uz uvjet da se radi o sudjelo-
vanju samo jednog ponuditelja, natječajni postupak će 
se ponoviti u roku od 30 dana.                                                     

Članak 15.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, 

jamčevina će se vratiti najkasnije u roku od 30 dana od 
dana donošenja odluke o odbiru najpovoljnije ponude.

Ponuditelju čija je ponuda odabrana kao najpovo-
ljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni 
iznos zakupnine.

III. PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 16.
Zakupodavac je dužan predati zakupniku poslovni 

prostor u roku utvrđenom ugovorom.
Ako zakupodavac ne preda zakupniku poslovni 

prostor u ugovorenom roku, zakupnik može svoje pra-
vo ostvariti tužbom ili raskinuti ugovor o zakupu.

U slučaju iz stavka 2.ovog članka zakupnik ima 
pravo na naknadu štete.

Zakupodavac je dužan zakupniku predati poslovni 
prostor u stanju utvrđenom ugovorom.

 Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju zak-
upodavac predaje zakupniku poslovni prostor smatra 
se da je poslovni prostor predan u stanju prikladnom 
za obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom.

Prilikom primopredaje poslovnoga prostora ugov-
orne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci 
o stanju poslovnoga prostora (adresa, površina izgled 
i sl.), te stanje uređaja (vodomjer, el. brojilo i sl.) u 
vrijeme primopredaje poslovnoga prostora.

Članak 17.
Ako zakupodavac ne preda zakupniku poslovni 

prostor u stanju utvrđenom ugovorom, zakupnik ima 
pravo raskinuti ugovor o zakupu, ili tražiti razmjer-
no sniženje zakupnine, ili na teret zakupodavca sam 
dovesti poslovni prostor u takvo stanje, ako to nije 
učinio zakupodavac nakon što ga je zakupnik na to 
pozvao i ostavio mu za to primjeren rok.

U slučaju iz stavka 1.ovog članka zakupnik ima 
pravo na naknadu štete.

Primjerenim rokom smatra se rok u kojem se 
određeni radovi mogu izvesti uzimajući u obzir pri-
preme, mjesto i prilike pod kojima se radovi moraju 
izvesti.
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Članak 18.
Ako za vrijeme trajanja zakupa nastane potreba da 

se na poslovnom prostoru, radi njegova održavanje u 
stanju u kojem ga je zakupodavac dužan održavati iz-
vrše popravci koji padaju na teret zakupodavca, zakup-
nik ima pravo bez odgađanja o tome pisano obavijesti-
ti zakupodavca i odrediti mu za to primjeren rok.

Ako zakupodavac u primjerenom roku ne izvrši 
popravke koje je dužan izvršiti, zakupnik ima pravo 
na teret zakupodavca sam izvršiti popravke ili raskinu-
ti ugovor o zakupu.

Ako je zakupnik sam izvršio popravke, a nije 
prethodno pisano obavijestio zakupodavca o potrebi 
popravka i ostavio mu za to primjeren rok, nema na 
pravo na naknadu za izvršene radove i odgovara zak-
upodavcu za štetu koju ovaj trpi zbog toga propuštan-
ja, osim u slučaju hitnih popravaka.

Članak 19.
Za vrijeme trajanja popravaka radi održavanja 

poslovnog prostora u stanju u kojem ju je zakupo-
davac dužan održavati i koji padaju na teret zakupo-
davca, kao i radova na javnim površinama, pročelju 
i krovištu zgrade, a zbog kojih zakupnik nije mogao 
koristiti poslovni prostor, zakupnik nije dužan plaćati 
zakupninu.

U slučaju iz stavka 1.ovog članka zakupnik nema 
pravo na naknadu štete zbog izmakle dobiti.

Ako se u slučaju iz stavka 1.ovoga članka radi 
o djelomičnoj ograničenosti u obavljanju poslovne 
djelatnosti, zakupnik je dužan plaćati razmjerni dio 
zakupnine.

Odredbe stavka 1.i 3. ovog članka ne odnose se na 
slučajeve neznatnog ometanja.

Članak 20.
Za vrijeme trajanja zakupa zakupodavac ima pra-

vo izvršiti radove u svrhu uređenja prostora ili radi 
sniženja troškova energije i održavanja.

Zakupodavac je dužan najkasnije dva mjeseca prije 
početka radova pisano obavijestiti zakupnika o vrsti, 
početku i opsegu radova, roku trajanja radova, kao i o 
novoj visini zakupnine.

Zakupnik ima pravo u roku od mjesec dana od dana 
primitka obavijesti iz stavka 2.ovog članka raskinuti 
ugovor o zakupu i u istom roku o tome obavijestiti 
zakupodavca, kojem je u daljnjem roku od 15 dana od 
poslane obavijesti dužan prostor predati u posjed.

Ako zakupnik zbog radova iz stavka 1.ovog članka 
ne raskine ugovor o zakupu, ima prava utvrđena član-
kom 17.ove odluke, osim prava na naknadu štete zbog 
izmakle dobiti.

Članak 21.
Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti 

zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora koji-
ma se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namje-
na ili vanjski izgled poslovnoga prostora.

Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, 
odnosno unatoč njegovu protivljenju izvrši preinake ili 
nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo 
raskinuti ugovor.

U slučaju iz stavka 2.ovog članka zakupodavac ima 
pravo na naknadu štete.

Članak 22.
Zakupnik je dužan zakupodavcu platiti ugovorom 

utvrđeni iznos zakupnine mjesečno unaprijed i to na-
jkasnije do desetoga dana u mjesecu.

Članak 23.
Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove ko-

rištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih 
usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor po 
njihovu dospijeću, ako nije drukčije ugovoreno.

Smatra se da naknada za troškove iz stavka 1.ovog 
članka nije uračunata u zakupninu ako to nije izričito 
ugovoreno.

Članak 24.
Zakupnik snosi troškove tekućega održavanja 

poslovnoga prostora, ako nije drugačije ugovoreno.
Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, so-

boslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i 
sl.

Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke 
oštećenje poslovnoga prostora koja je sam prouzročio 
ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim 
prostorom zakupnika.

Zakupnik ne odgovara za pogoršanje stanja poslov-
noga prostora, uređaja i opreme koje je nastalo zbog 
redovitoga korištenja.

                                                                
Članak 25.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio 
poslovnoga prostora dati u podzakup, osim ako nije 
drukčije ugovoreno.

Na ugovor o podzakupu poslovnoga prostora na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke 
koje se odnose na zakup poslovnoga prostora.

Zakupniku iz članka 11.stavka 6.ove Odluke  nije 
dopušteno poslovni prostor na kojem je zasnovao zak-
up na temelju uvjeta iz te odredbe, dati taj poslovni 
prostor u podzakup.

Članak 26.
Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan 

poslovni prostor predati zakupodavcu u stanju u ko-
jemu ju je primio, ako nije drugačije ugovoreno.

U slučaju iz stavka 1.ovog članka zakupnik ima 
pravo odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni pros-
tor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu 
to ulaganje zakupodavac nije priznao kroz smanjenje 
visine zakupnine. 

IV.   PRESTANAK ZAKUPA

Članak 27.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na 

određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koji je 
sklopljen.
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Članak 28.
Ugovor o zakupu  poslovnoga prostora sklopljen 

na neodređeno vrijeme prestaje otkazom.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na 
neodređeno vrijeme ne može na temelju otkaza presta-
ti prije isteka jedne godine od dana sklapanja, ako 
ugovorom nije drukčije određeno.

Članak 29.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na 

neodređeno vrijeme na temelju otkaza prestaje danom 
isteka otkaznog roka.

Ako ugovorom nije utvrđen, otkazni rok iznosi 30 
dana.

Ako ugovorom nije drukčije određeno, otkaz se 
može dati samo prvoga i petnaestoga dana u mjesecu.

Članak 30.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na 

neodređeno vrijeme otkazuje se pisanim otkazom koji 
se dostavlja poštom preporučeno, a otkazom putem 
javnog bilježnika kada je ugovor potvrđen (solemni-
ziran) po javnom bilježniku.

Članak 31.
Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu 

u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske 
odredbe o trajanju zakupa ako:

- zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavaca 
koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nano-
si znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

- zakupnik ne plati dospjelu zakupninu u roku od 
15 dana od dana priopćenja pisane opomene zakupo-
davaca,

- zakupodavac, zbog razloga za koje on nije odgov-
oran, ne može koristiti poslovni prostor u kojem je 
obavljao svoju djelatnost pa zbog toga namjerava ko-
ristiti poslovni prostor koji drži zakupnik.

Članak 32.
Zakupnik može otkazati ugovor o zakupu poslov-

noga prostora u svako doba, bez obzira na ugovorne ili 
zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako zakupodavac 
u primjerenom roku koji mu je zakupnik za to ostavio 
ne dovede poslovni prostor u stanje u kojemu ga je 
dužan predati, odnosno održavati.       

Članak 33.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen 

na određeno vrijeme ili na neodređeno vrijeme sva-
ka ugovorna strana može otkazati u svako doba, ako 
druga ugovorna strana ne izvršava svoje obaveze ut-
vrđene ugovorom ili ovom Odlukom.

  
Članak 34.

Prilikom predaje ispražnjenoga poslovnoga pros-
tora sastavlja se zapisnik o stanju u kojem se nalazi 
poslovni prostor u vrijeme predaje.

Ako prilikom predaje nije sastavljen zapisnik sma-
tra se da je poslovni prostor predan u ispravnom stanju.

Članak 35.
Zakup ne prestaje smrću, odnosno promjenom 

pravnoga položaja zakupnika, ako ugovorom nije 
drukčije određeno.

U slučaju iz stavka 1.ovog članka nasljednici koji 
preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz ugovora o zakupu, 
odnosno pravni slijednici stupaju u prava i obaveze 
zakupnika.

Članak 36.
Za rješavanje sporova između zakupodavca i zak-

upnika o međusobnim pravima i obavezama iz ugov-
ora o zakupu te za ispražnjene prostora poslovnoga 
prostora nadležan je sud.

V. KUPOPRODAJA POSLOVNOGA PROSTORA

Članak 37.
Poslovni prostor u vlasništvu Općine Biskupija 

može se prodati sadašnjem zakupniku iz članka 3.stav-
ka 1.ove Odluke, koji ima sklopljen ugovor o zakupu s 
općinom Biskupija, koji uredno ispunjava sve obaveze 
iz ugovora o zakupu i druge fi nancijske obaveze prema 
Općini Biskupija, pod uvjetima i u postupku propisan-
im ovom Odlukom, i to na temelju popisa poslovnih 
prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se jav-
no objaviti. Popis poslovnih prostora koji su predmet 
kupoprodaje, na prijedlog općinskog načelnika, ut-
vrđuje Općinsko vijeće Općine Biskupija.

Na popis poslovnih prostora iz stavka 1.ovog član-
ka  Općina Biskupija neće uvrstiti poslovne prostore 
koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- nalaze se u nultoj ili prvoj zoni
- ulični su poslovni prostori s izlogom koji gleda na 

uličnu stranu,
- nalaze se u razizemlju,
- čija je vrijednost zakupnine za 15 godina jednaka 

procijenjenoj vrijednosti nekretnine ili veća od proci-
jenjene vrijednosti nekretnine.

Zahtjev za kupovinu poslovnoga prostora u vlas-
ništvu Općine Biskupija osobe iz stavka 1. ovog član-
ka podnose u roku od 90 dana od javne objave popisa 
poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, Je-
dinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija.

Iznimno od odredbe stavka 1.ovog čanka, pravo na 
kupnju poslovnoga prostora može ostvariti zakupnik 
koji se nalazi u zakupnom odnosu s Općinom Bisk-
upijom u trajanju kraćem od pet godina kao je pod-
mirio sve obaveze iz ugovora o zakupu i sve druge fi -
nancijske obaveze prema Republici Hrvatskoj i Općini 
Biskupija, a koji je:

- prije toga bio u zakupnom odnosu za poslovni 
prostor koji se prodaje s Općinom Biskupija, u ukup-
nom neprekidnom trajanju od najmanje pet godina, ili

- prije toga bio u zakupnom odnosu za poslovni 
prostor koji se prodaje s Općinom Biskupija i Republi-
kom Hrvatskom, u ukupnom neprekidnom trajanju od 
najmanje pet godina, ili

- kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta 
ili kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, a 
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bio je u zakupnom odnosu za poslovni prostor koji se 
prodaje  u ukupnom neprekidnom trajanju od najmanje 
pet godina, u koje vrijeme se uračunava i vrijeme zak-
upa njegova prednika, ili

- morao napustiti poslovni prostor koji je koristio 
na temelju zakupnog odnosa sa Republikom Hrvats-
kom i Općinom Biskupija, zbog povrata toga prostora 
u vlasništvo prijašnjem vlasniku, sukladno posebnom 
propisu, a do tada je bio u zakupu u neprekinutom tra-
janju od najmanje pet godina.  

Članak 38.
Pravo na kupnju poslovnoga prostora ne može os-

tvariti zakupnik poslovnoga prostora koji je isti dao u 
podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne osnove 
prepustio korištenje poslovnoga prostora drugoj osobi.                                                             

Članak 39.
Poslovni prostor  iz članka 1. Ove odluke prodaje 

se po procijenjenoj vrijednosti koju određuje sudski 
vještak iz stavka 4. ovog članka.

Iznimno od odredbe stavka 1.ovoga članka, kada 
se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku pod 
uvjetima i u postupku iz članka 37.ove Odluke, pro-
cijenjena vrijednost umanjuje se za neamortizirana 
ulaganja sadašnjeg zakupnika koja su utjecala na vis-
inu procijenjene vrijednosti poslovnoga prostora te za 
koje je zakupodavac dao prethodnu pisanu suglasnost, 
s tim da se visina neamortiziranog ulaganja zakupni-
ka priznaje najviše do 30% procijenjene vrijednosti 
poslovnoga prostora.

Sadašnjem zakupniku se neće priznati ulaganje u 
preinake poslovnoga prostora učinjene bez suglasnosti 
zakupodavca, osim nužnih troškova, kao ni ulaganja 
koja je zakupodavac priznao u obliku smanjene zak-
upnine.

Procijenjenu vrijednost i vrijednost neamorti-
ziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika utvrđuje procje-
nitelj koji je tako određen odredbama propisa kojim se 
uređuje procjena vrijednosti nekretnina, a po odabiru 
vlasnika poslovnoga prostora.

Članak 40.
Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnoga prostora 

u vlasništvu Općine Biskupija obavlja se isključivo 
jednokratnom uplatom.

Rok isplate kupoprodajne cijene iz stavka 1.ovog 
članka ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja 
ugovora.

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora mora 
biti sastavljen u pisanom obliku i mora ga potvrditi 
(solemnizirati) javni bilježnik.

Članak 41.
Zahtjevi za kupovinu poslovnoga prostora u vlas-

ništvu Općine Biskupija podnose se Jedinstvenom up-
ravnom odjelu Općine Biskupija.

Članak 42.
Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlas-

ništvu Općine Biskupija donosi općinski načelnik ili 
Općinsko vijeće zavisno o vrijednosti poslovnoga 
prostora.

Poslovni prostor ne može se prodati fi zičkoj ili 
pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu obavezu 
prema državnom proračunu, proračunu Općine Bisk-
upija, zaposlenima i dobavljačima, osim ako je suk-
ladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja 
navedenih obaveza, pod uvjetom da se fi zička ili prav-
na osoba pridržava rokova plaćanja.

  
Članak 43.

Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnoga pros-
tora iz članka 42. ove Odluke  općinski načelnik i 
kupac sklopiti će u roku od 90 dana od dana donošenja 
odluke ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora.

VI . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.
Na pitanja koja nisu  uređena ovom Odlukom prim-

jenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji 
poslovnoga prostora („Narodne novine“, br. 125/11, 
64/15 i 112/18).

Članak 45.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važi-

ti Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prosto-
ra u vlasništvu Općine Biskupija („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, br. 10/17).

Članak 46.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije.

KLASA: 372-03/20-01/5
URBROJ: 2182/17-01-20-01
Orlić, 27.veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

POTPREDSJEDNIK
 Nikola Popratnjak, v.r.

___________________

5
Na temelju članka 13 stavka 4. Zakona o zaštiti od 

požara (NN 92/10) i članka 32. Statuta Općine Bisk-
upija «Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 9/09, 4/11, 8/12, 4/13, 2/18 i 5/19), Općinsko vi-
jeće Općine Biskupija, donosi

PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Biskupija za 2020. godinu

I.
Općinsko vijeće Općine Biskupija donijelo je na 27 

sjednici Općinskog vijeća od dana 22.rujna 2016.go-
dine Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških ek-
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splozija za Općinu Biskupija (Klasa:810-01/16-01/6, 
Urbroj:2182/17-01-16-01), te Plan zaštite od požara. 
Navedena Procjena i Plan temelj  za donošenje go-
dišnjeg Provedbenog plana za unapređenje zaštite od 
požara za područje Općine Biskupija za 2020. godinu.

 
II.

Radi unapređenja zaštite od požara na području 
općine Biskupija, potrebno je u 2020. godini provesti 
sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. Organizacijske mjere

1.1. Vatrogasne postrojbe
1.1.1. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatro-

gasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija, potrebno je osigurati najmanje 20 opera-
tivnih vatrogasaca, ovisno o području obuhvaćenog 
požarom (otvoreni prostor, požar čvrstog objekta, 
požar stambenog objekta).

Izvršitelj zadatka: DVD Biskupija

1.1.2. Tijekom razdoblja povećane opasnosti od iz-
bijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stal-
no vatrogasno dežurstvo tako da se osigura djelotvor-
na i pravovremena operativnost vatrogasne postrojbe 
kao i cjelovita prostorna pokrivenost  općine u slučaju 
požara.

Izvršitelj zadataka: DVD Biskupija

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
1.2.1. Uskladiti Plan zaštite od požara Općine Bi-

skupija .
Izvršitelj zadatka:Općina Biskupija

1.2.2. Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 
otvorenog prostora i građevina za  koje prijeti poveća-
na opasnost nastajanja i širenja požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Biskupija

2. Tehničke mjere

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Opremanje vatrogasne postrojbe izvršiti sukladno 

važećim propisima. Prvenstveno treba osigurati kom-
plete za šumske požare, vatrogasne čizme, kombine-
zone i kacige za šumske požare. Potrebo je osigurati 
dovoljan broj stabilnih,  mobilnih i prijenosnih radio 
uređaja za potrebe vatrogasne postrojbe.

Izvršitelj zadatka: DVD Biskupija

3. Urbanističke mjere

3.1. U postupku donošenja prostorno-planske do-
kumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini 
prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite 
od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka. Općina Biskupija

3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne 
mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvi-

jek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim 
kompleksima  pravnih osoba osigurati stalnu prohod-
nost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj zadatka: Općina Biskupija

4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od 
požara na otvorenom prostoru

4.1. Sukladno važećim propisima koji reguliraju 
zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je 
urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, pose-
bice u vrijeme povećane opasnosti od požara, suklad-
no Planu zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Biskupija

4.2. Potrebno je održavati stalnu funkcionalnost in-
staliranih hidrantskih mreža i hidranata.

Izvršitelj zadatka: Općina Biskupija, Komunalno 
društvo Biskupija d.o.o.

4.3. Obvezan je nadzor i skrb na nerazvrstanim ces-
tama, poljskim putevima i ostalim javno prometnim 
površinama, te zemljišnim pojasom uz cestu. Zem-
ljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako 
zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nas-
tajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obavezno 
čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lokozapaljivih 
tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar 
ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj zadataka: Općina Biskupija

4.4. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (ra-
dio, tisak, plakati, letci i sl.) sustavno i redovno obav-
ještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu pro-
vođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj zadataka: Općina Biskupija

4.5. Nužno je pojačati mjere za uređivanje i održa-
vanje rudina, živica i međa, poljskih puteva i kanala 
sukladno važećim propisima- Planu zaštite od požara, 
te Planu motrenja čuvanja i ophodnje.

Izvršitelj zadataka: Općina Biskupija

III.
Sredstva za provedbu ovog Plana biti će osigurana 

u Proračunu Općine Biskupija za 2020.godinu.

IV.
Ovaj  Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-knin-
ske županije»

KLASA: 214-01/20-01/1
URBROJ: 2182/17-01-20-01
Orlić, 27. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

POTPREDSJEDNIK
 Nikola Popratnjak, v.r.

___________________
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6
Na temelju članka  32.  Statuta Općine Biskupi-

ja (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 
9/09, 4/11, 8/12 ,4/13 , 2/18 i 5/19), Općinsko vijeće 
Općine Biskupija, na 31.sjednici, od 27.veljače 2020.
godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju 

Izvješća o radu  komunalnog redara 
za period siječanj-prosinac 2019.godine

1. Prihvaća se Izvještaj o radu komunalnog reda-
ra za period siječanj-prosinac 2019.godine.

2. Izvještaj iz točke 1.ovog Zaključka prilaže se 
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

POTPREDSJEDNIK
 Nikola Popratnjak, v.r.

___________________

IV.
OPĆINA CIVLJANE

OPĆINSKI NAČELNIK

2
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenici-

ma i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regional-
noj) samoupravi (Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 
144/12) i članka 46. Statuta Općine Civljane („Službe-
ni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 9/09, 3/11, 
4/13 , 05/13, 9/17 i 2/18), a u svezi s Proračunom 
općine Civljane za 2020. godinu, općinski načelnik 
utvrđuje

PLAN PRIJEMA 
u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu 

i Vlastitom pogonu
 Općine Civljane za 2020. godinu

Članak 1.
Planom prijema u službu u Jedinstveni upravnom 

odjelu i Vlastitom pogonu Općine Civljane utvrđuje se 
prijam službenika i namještenika u lokalnoj samoupra-
vi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane i 
u Vlastitom pogonu za komunalne djelatnosti Općine 
Civljane u 2020. godini.

Članak 2.
U Jedninstvenom upravnom odjelu Općine Civl-

jane zaposlena su  tri službenika i jedan namještenik.

Članak 3.
U 2020. godini ne planira se prijam u službu službe-

nika i namještenika na neodređeno vrijeme.

Članak 4.
Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske župani-
je“.

KLASA:100-01/20-02/1
URBROJ: 2182/13-02-20-01
Civljane, 15. siječnja  2020.

OPĆINA CIVLJANE

NAČELNIK
Petar Preočanin, v.r.

___________________

V.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO VIJEĆE

1
Na temelju članka 35.stavka 1.točke 1. Zako-

na o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19) i članka 32. Statuta Općine Kistanje (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj 8/09, 15/10, 
4/13, 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 18. 
sjednici od 21.veljače  2020.g., donosi

STATUTARNU  
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Općine Kistanje

Članak 1.
U Statutu Općine Kistanje („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije”, broj 8/09, 15/10, 4/13, 
2/18),  u članku 21. 

u stavku 2. riječi: „središnjem tijelu državne up-
rave“ zamjenjuju  se riječima: „tijelu državne uprave“.

u stavku 3. riječi: „središnje tijelo državne uprave“  
zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne up-
rave“.

u stavku 4. riječi: „središnjeg  tijela državne up-
rave“ zamjenjuju se riječima: „tijela državne uprave“.

Članak 2.
U Članku 25. riječi: „središnje tijelo državne up-

rave“ zamjenjuje se riječima: „tijelo državne uprave“.
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Članak 3.
Članak  34. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti 

statut, poslovnik , proračun ili drugi opći akt  ( u daljn-
jem tekstu: opći akt) nadležnom tijelu državne uprave 
u čijem je djelokrugu opći akt, zajedno s izvatkom iz 
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg 
akta propisan statutom i poslovnikom, u roku 15 dana 
od dana donošenja općeg akta.“

Članak 4.
U Članku 46.stavku 3. alineja 26. riječi: „odnosno 

poslova državne uprave, ako su preneseni na Općinu „ 
zamjenjuju se riječima: „odnosno povjerenih poslova 
državne uprave“.

 
Članak 5.

U Članak 47. iza stavka 1., dodaje se novi stavak 
2 . i glasi:

„Općinski načelnik  odgovoran je za zakonito i 
pravilno obavljanje povjerenih poslova državne up-
rave tijelu državne uprave nadležnom za upravni na-
dzor u odgovarajućem upravnom području“.

Iza novog stavka 2., dodaje se novi stavak 3. i  gla-
si:

„ Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene stat-
utom općine, u skladu sa zakonom“.

Članak 6. 
U Članak 49.stavku 1.alineji 1. riječi: “predstojni-

ka ureda državne uprave u županiji „ zamjenjuju se 
riječima: „nadležno tijelo državne uprave  u čijem je 
djelokrugu opći akt“. 

Članak 7. 
U Članku 57.,b. stavku 5. riječi: „tijelima  državne 

uprave u prvom stupnju „ zamjenjuju  se riječima: „na-
dležnim tijelima  državne uprave“.

Članak 8.
Članka 62. mijenja se i glasi:
„Za obavljanje poslova  iz samoupravnog djelokru-

ga općine kao i povjerenih poslova državne uprave, 
ustrojava se jedinstveni upravni odjel .

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave  
jedinstveni upravni odjel ima ovlasti i obveze tijela 
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sus-
tav državne uprave.

Ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela  uređuje 
se odlukom Općinskog vijeća  u skladu sa statutom 
Općine i zakonom.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročel-
nik, kojeg na temelju natječaja imenuje općinski 
načelnik“.

Članak 9.
Članak 74.mijenja se i glasi:
„Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja 

mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 

građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na pod-
ručju mjesnog odbora za čije se vijeće bira.

Članovi vijeća mjesnog odbora  biraju se na ne-
posrednim izborima ,tajnim glasovanjem, razmjernim 
izbornim sustavom.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbo-
ra  uređuje  Općinsko vijeće Općine Kistanje općim 
aktom, odgovarajućom primjenom  odredaba zakona 
kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne samouprave.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri 
godine“.

Članak 10.
Dodaje se članak 74.a i glasi:
„Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandi-

diranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora rješava  
općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za 
vijeća mjesnih odbora  koje posebnom odlukom osni-
va i imenuje Općinsko vijeće Općine Kistanje“.

Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva 
iz prethodnog stavka podnositelj prigovora koji je 
nezadovoljan takvim rješenjem ,ima pravo žalbe na-
dležnom upravnom tijelu u županiji.“

Članak 11.
Članak 98. mijenja se i glasi:
„Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje  u iz-

vršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi  po-
jedinačne  akte kojima rješava o pravima, obvezama i 
pravnim interesima fi zičkih i pravnih osoba.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje u obavl-
janju povjerenih poslova državne uprave rješava u up-
ravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih  akata koje donosi jedinstveni 
upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne 
uprave može se izjaviti žalba nadležnom  upravnom 
tijelu županije, a protiv pojedinačnih akata koja u pr-
vom stupnju donose upravna tijela županije, može se 
izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim 
zakonom nije drugačije propisano.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2.ovog članka 
koje donosi jedinstveni upravni odjel u obavljanju pov-
jerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba 
nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim 
zakonom kojim se uređuje pojedino upravno području.

Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se 
odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se 
pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o 
upravnim sporovima.

Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne 
akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom 
Općinskog vijeća , u skladu sa zakonom, povjereno 
obavljanje javne ovlasti u poslovima iz samoupravnog 
djelokruga Općine Kistanje.“

Članak 12.
Članku 99. mijenja se i glasi:
„Nadzor zakonitosti pojedinih neupravnih akata 

koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 
vijeće i općinski načelnik obavljaju nadležna tijela 
državne uprave sukladno posebnom zakonu“ .
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Članak 13.
Članku 100.mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u  

samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće 
obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt, sukladno posebnom zakonu“.

 
Članak 14.

Dodaje se članak 100. a i  glasi:

„Kad nadležno tijelo  državne uprave ocijeni da 
su odredbe općeg akta Općine Kistanje u suprotnosti 
s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja 
općeg akta počinjene nepravilnosti, bez odgode će dati 
uputu Općinskom vijeću da u roku 15 dana od dana 
primitka upute otkloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko vijeće  ne postupi po uputi nadležnog 
tijela državne uprave i ne otkloni uočene nedostatke u 
roku iz stavka 1. ovog članka, nadležno tijelo državne 
uprave donosi odluku o obustavi od primjene općeg 
akta ili pojedinih odredaba općeg akta (u daljnjem tek-
stu: odluka o obustavi) koja mora biti obrazložena.

Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave 
je dužno donijeti u roku od 60 dana od isteka roka iz 
stavka 1. ovoga članka.

Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode preds-
jedniku Općinskog vijeća Općine Kistanje koje je 
donijelo opći akt.

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u 
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Članak 15.
Dodaje se članak 100.b i glasi:

„Postupajući po odluci općinskog načelnika 
o obustavi općeg akta, u roku od 30 dana od zapri-
manja odluke nadležno tijelo državne uprave u čijem 
djelokrugu je obustavljeni opći akt donijet će:

- odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o 
obustavi, ako odluku ocijeni osnovanom;

- odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika o 
obustavi, ako odluku ocijeni neosnovanom.

Odluke iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka do-
stavljaju se bez odgode tijelu koje je donijelo opći akt, 
odnosno predsjedniku Općinskog vijeća ili općinskom 
načelniku te tijelu državne uprave nadležnom za loka-
lnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluke iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka ob-
vezno se objavljuju u „Službenom vjesniku Šibens-
ko-kninske županije“.

Članak 16.
Dodaje se članak 100.c i glasi:

„Osim u nadzoru zakonitosti općih akata iz čla-
naka 79., 80. i 80.a Zakona sva tijela državne uprave 
u okviru svoga djelokruga utvrđenog posebnim za-
konom mogu neposredno provoditi nadzor zakonitosti 
općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi 
Općinsko vijeće Općine Kistanje i donijeti odluku o 
obustavi.

Odluka o obustavi iz stavka 1. ovog članka do-
stavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća 
Općine Kistanje  koje  je donijelo opći akt, općinskom 
načelniku te tijelu nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu.

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u 
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ .

Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz stavka 
1. ovog članka nadležno tijelo državne uprave može 
provesti u svakom trenutku po stjecanju saznanja da 
opći akt ili pojedine odredbe općeg akta nisu suglasne 
s Ustavom ili zakonom.“ 

Članak 17.
Dodaje se članak 100.d i glasi:

„Kada nadležno tijelo državne uprave donese 
odluku o obustavi, odnosno odluku o potvrdi odluke 
općinskog načelnika o obustavi, podnijet će Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu 
zakonitosti općeg akta u roku od 30 dana od donošenja 
odluke o obustavi, odnosno odluke o potvrdi odluke 
općinskog načelnika o obustavi.

O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg 
akta nadležno tijelo državne uprave obavijestit će bez 
odgode predsjednika Općinskog vijeća Općine Kistan-
je koje je donijelo obustavljeni opći akt, općinskog 
načelnika te tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 
i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako nadležno tijelo državne uprave ne podnese Vi-
sokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za 
ocjenu zakonitosti općeg akta u roku iz stavka 1. ovo-
ga članka, obustava od primjene općeg akta prestaje 
istekom tog roka.“

Članak 18.
Dodaje se članak 100.e i glasi:

„Kad tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu obustavi od prim-
jene statut Općine Kistanje ili pojedine odredbe Statu-
ta, odnosno kad potvrdi odluku općinskog načelnika o 
obustavi od primjene Statuta Općine Kistanje ili poje-
dinih odredbi Statuta, predložit će bez odgode Vladi 
Republike Hrvatske da pokrene postupak za ocjenu 
suglasnosti Statuta Općine Kistanje s Ustavom i za-
konom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.“

Članak 19.
Dodaje se članak 100.f  i glasi:

„Vlada Republike Hrvatske, po prijedlogu na-
dležnog tijela državne uprave, pokrenut će postupak 
za ocjenu suglasnosti Statuta s Ustavom i zakonom 
pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 
30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanjem 
postupka.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne pokrene 
postupak sukladno prethodnom stavku, prestaje obus-
tava od primjene općeg akta. “
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Članak  20.
U cijelom tekstu Statuta riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu zamjenjuju se 

riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 21.
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje stupa na snagu osmog dana nakon 

objave  u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA:012-02/20-01/1
URBROJ:2182/16-01-20-1
Kistanje, 21.veljače  2020.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KISTANJE

          
PREDSJEDNIK

Marko Sladaković, v.r.
___________________

2
Na temelju članka 35. stavka 1., točke 2.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne 

novine broj: 33/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17 , 98/19), član-
ka 59.,članka 61.stavka 4. i članka i 62. stavka 1.i 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine 
broj 68/18 ,110/18) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije “broj 
8/09,15/10,4/13,2/18 ) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 18.sjednici održanoj dana 21.veljače 2020.godine, 
donijelo je 

ODLUKU
o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Članak 1.
Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj  uporabi na nekretninama navedenim u 

slijedećoj tablici:

Članak 2.
Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Šibenik, Odjel za katastar 

nekretnina Knin i Općinski sud u Šibeniku,-Stalna služba u Kninu, Zemljišnoknjižni odjel Knin.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:940-01/20-01/1
URBROJ:2182/16-01-20-1
Kistanje, 21. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KISTANJE

          
PREDSJEDNIK

Marko Sladaković, v.r.
___________________

Red. 
br. 

Vrsta komunalne 
infrastrukture 

Naziv komunalne 
infrastrukture 

Katastarska  i 
zemljišnoknjižna 

čestica br. 

Katastarska 
općina 

1. Javna zelena površina  Javni športski i 
rekreacijski prostor-
nogometno igralište 

Čest.zem.4111/1 Kistanje 

2. Parkiralište pokraj 
nogometnog igrališta 

Javni parking Čest.ZGR.138 Kistanje 
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3
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 
08/09.,15/10, 4/13,2/18), na prijedlog predsjednika 
Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine 
Kistanje, Općinsko vijeće Općine Kistanje na 18.sjed-
nici od 21.veljače  2020.g., donosi

ODLUKU 
o razrješenju članova Vijeća za prevenciju 
kriminaliteta na području općine Kistanje i 
izboru novih vijećnika umjesto razriješenih 

vijećnika

Članak 1.
U  članku 2. Odluke o osnivanju Vijeća za pre-

venciju kriminaliteta na području Općine Kistanje 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj  
4/2018.),   mijenjaju se  članovi vijeća, kako slijedi:

1. Sandra Ardalić, privremena pročelnica Jedinst-
venog upravnog odjela Općine Kistanje, razrješuje se 
dužnosti člana Vijeća za prevenciju kriminaliteta na 
području općine Kistanje prije isteka vremena na koje 
je imenovana zbog spriječenosti za obavljanje nave-
dene dužnosti jer se imenovana nalazi na porodiljnom 
dopustu.

2. Mario Bilać, privremeni pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Kistanje, izabire se za člana 
Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine 
Kistanje umjesto dosadašnje vijećnice Sandre Ardalić.

3. Đorđe Veselinović, paroh kistanjski, odnos-
no paroh Srpske pravoslavne crkve u Kistanjama, 
razrješuje se dužnosti člana Vijeća za prevenciju 
kriminaliteta na području općine Kistanje prije iste-
ka vremena na koje je imenovan jer imenovani više 
nije paroh kistanjski, odnosno nije više paroh Srpske 
pravoslavne crkve u Kistanjama već svoj svećenički 
poziv obavlja na području druge JLS.

4. Nemanja Blagojević, paroh kistanjski, odnosno 
paroh Srpske pravoslavne crkve u Kistanjama izabire 
se za člana Vijeća za prevenciju kriminaliteta na pod-
ručju općine Kistanje umjesto dosadašnjeg vijećnika 
Đorđa Veselinovića.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“, a objavit će se i na web stranici Općine Ki-
stanje.

KLASA: 022-01/20-02/1
URBROJ:  2182/16-01-20-2
Kistanje,  21.veljače   2020.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KISTANJE

          PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v.r.

___________________

4
Na temelju članka 3.stavka 2. i članka 7. stav-

ka 2. Zakona o fi nanciranju političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe (“Narodne novine”, broj 24/11, 
61/11, 27/13, 02/14,96/16,70/17) i članka 32. Statuta 
Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”,broj 8/09,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće 
Općine Kistanje na 18.sjednici od 21.veljače  2020.g., 
donosi

O D L U KU 
o raspoređivanju sredstava za fi nanciranje 

političkih stranaka i člana s liste grupe 
birača zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Kistanje za 2020.g.

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za fi nan-

ciranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača 
zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Kistanje (u 
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2020. godinu 
koja se osiguravaju u Proračunu  Općine Kistanje  za 
2020. godinu.

Članak 2.
Pravo na redovito godišnje fi nanciranje imaju 

političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika 
u Općinskom  vijeću Općine Kistanje i član  Općinsk-
og vijeća Općine Kistanje izabran s liste grupe birača .

Članak 3.
Proračunom Općine Kistanje za 2020.godinu osig-

urano je 50.000,00 kuna za rad  političkih stranaka  i 
člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Kistanje.

Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Kistanje 

utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj po-
jedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno 
broju njenih članova u Općinskom vijeću Općine Ki-
stanje, odnosno svakom izabranom članu s liste grupe 
birača pripada jednak iznos.

Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pri-
padnici podzastupljenog spola, utvrđuje se uvećana 
naknada u visini od 10% u odnosu na naknadu vijećni-
ka.

Članak 5.
Svakom vijećniku pripada 313,28 kuna mjesečno, 

a svakom vijećniku podzastupljenog spola pripada 
mjesečno 344,61 kuna.

Članak 6.
Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova 

Općinskog vijeća Općine Kistanje uzimaju se podaci 
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o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje nakon provedenih lokalnih izbora i konstitu-
iranja Općinskog vijeća Općine Kistanje.

Članak 7.
Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/ vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo 

u političkoj stranci, fi nancijska sredstva koja se raspoređuju sukladno ovoj odluci  ostaju političkoj stranci kojoj 
je zastupnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog  vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, fi nancijska sredstva koja se raspoređuju sukladno 
prethodnom članku ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su 
udruživanjem prestale postojati.

Političkoj se stranci u tijeku proračunske godine mogu povećati odnosno smanjiti fi nancijska sredstva prop-
isana ovom Odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola 
koje ta politička stranka ima u Općinskom vijeću.

Članak 8.
Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Kistanje izabranih s liste grupe birača zastu-

pljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje  raspoređuju se sredstva u Proračunu Općine Kistanje za 2020.
godinu na način utvrđen u članku 3. i 5.ove Odluke u iznosima kako slijedi:

Članak 9.
Sredstva  iz ove Odluke  doznačuju se na žiro račun  političke stranke-ogranka političke stranke otvoren za 

njezino redovito fi nanciranje djelatnosti, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća Općine Kistanje 
izabranog s liste grupe birača otvoren za njegovo redovito fi nanciranje , tromjesečno u jednakim iznosima, o 
čemu političke stranke odnosno izabrani član Općinskog vijeća Općine Kistanje s liste grupe birača  pismeno 
obavještava  Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje .

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave  u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,a 

primjenjivat će se u 2020.g.

KLASA:402-08/20-01/2
URBROJ:2182/16-01-20-1
Kistanje, 21.veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KISTANJE

          
PREDSJEDNIK

Marko Sladaković, v.r.
___________________

Red. Politička 
stranka 

Broj 
vijećnika/ca 

Tromjesečni iznos Ukupno 
tromjesečno 

Ukupno za 
razdoblje 
I-XII/2020.g. 

Broj žene muški žene muški 

1 SDSS 3 6 3.101,50 5.639,00 8.740,50 34.962,00 

2 HDZ 0 3 0 2.819,50 2.819,50 11.278,00 

3 Lista grupe 
birača 

0 1 0 940,00 940,00 3.760,00 

UKUPNO: 3.101,50 9.398,50 12.500,00 50.000,00 
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5
Na temelju  članka 17.stavka 1.podstavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 

118/18) i članka 32. Statuta Općine Kistanje(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09, 15/10, 
4/13 i 2/18), a sukladno Odluci  o usvajanju  Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje (KLASA: 
810-01/18-01/11, URBROJ: 2182/16-01-18-1, od dana 29. kolovoza 2018, Općinsko vijeće Općine Kistanje na  
18. sjednici održanoj 21. veljače 2020. godine, donijelo je:

O D L U K A
o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kistanje 

Članak  1.
Ovom Odlukom, sukladno procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje („Službeni vjesnik Šibens-

ko-kninske županije, broj11 /18), osniva se Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Kistanje (u daljnjem 
tekstu: Postrojba).

Članak  2.
Postrojba se osniva za provođenje mjera civilne zaštite, sanaciju terena, potporu u provođenju mjera evakuaci-

je, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Članak 3.
Postrojba se sastoji od :
- upravljačke skupine i 
- tri  operativne skupine.
Upravljačka skupina se sastoji od dva pripadnika (zapovjednika i zamjenika zapovjednika), prva i druga 

operativna skupina skupina sastoji se od osam pripadnika, dok treća operativna skupina se sastoji od devet pri-
padnika. 

Svaka operativna skupina ima voditelja operativne skupine.

Članak  4.
Popuna postrojbi obaveznicima se provodi sukladno članku 44. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“, broj 82/1, 118/18), uz ispunjenje uvjeta propisanih u Pravilniku o kriterijima zdravstvenih sposobnosti  
koje moraju ispuniti pripadnici postrojbe civilne zaštite, kriteriji za raspoređivanje  i uvjetima za imenovanje 
povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika („Narodne novine“, broj 98/16, 67/17).

Prednost u raspoređivanju u Postrojbu imaju kandidati koji istaknu interes za dragovoljnim sudjelovanjem te 
ispunjava uvjete propisane zakonom.

Osobama koje su raspoređene u postrojbu izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite, kada im se priopći 
dužnost i kada to potvrde svojim potpisom.

Članak  5.
Postrojba postupa sukladno operativnom postupovniku kojeg donosi načelnik Stožera za zaštitu i spašavanje 

Općine Kistanje.

Članak  6.
Mobilizacija Postrojbe provodi se po nalogu načelnika, na temelju relevatnih podataka sustava ranog upo-

zoravanja, kada  izvanredni događaj ima tedenciju razvoja u veliku nesreću ili katastrofu ili kada je proglašena 
velika nesreća ili katastrofa.

Članak  7.
Evidencija pripadnika Postrojbe vodi se u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje.

Članak  8.
Sredstva potrebna za ustrojstvo, opremanje, osoposobljavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju se u pro-

računu Općine Kistanje.

Članak  9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 810-01/20-01/5
URBROJ: 2182/16-02-20-1
U Kistanjama, 21. veljače 2020.
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KISTANJE

          
PREDSJEDNIK

Marko Sladaković, v.r.
___________________

___________________

6
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09, 

15/10, 4/13, 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 18. sjednici od 21. veljače 2020.g., donosi

O D L U K U
o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Kistanje za razdoblje 2020.-2026. g.

Članak 1.
Donosi se strategija upravljanja imovinom Općine Kistanje za razdoblje 2020.-2026.godine, koja je u privit-

ku ove odluke i čini njen sastavni dio i koju je izradila tvrtka Sevoi d.o.o, Oreškovićeva 1a, iz Zagreba.

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 
OPĆE NAMJENE 

 

UPRAVLJAČKA SKUPINA 

2 PRIPADNIKA(ZAPOVJEDNIK I 
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA) 

 

 

OPERATIVNA 
SKUPINA 1. 

 VODITELJ 

OPERATIVNA 
SKUPINA 2. 

VODITELJ 

OPERATIVNA SKUPINA 
3. 

VODITELJ 

1.ČLAN 

2.ČLAN 

3.ČLAN 

4.ČLAN 

5.ČLAN 

6.ČLAN 

7.ČLAN 

8.ČLAN 

1.ČLAN 

2.ČLAN 

3.ČLAN 

4.ČLAN 

5.ČLAN 

6.ČLAN 

7.ČLAN 

8.ČLAN 

1.ČLAN 

2.ČLAN 

3.ČLAN 

4.ČLAN 

5.ČLAN 

6.ČLAN 

7.ČLAN 

8.ČLAN 

9.ČLAN 
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a 

objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje, www.kistanje.hr.

KLASA:406-01/20-01/2
URBROJ:2182/16-01-20-2
Kistanje, 21.veljače  2020.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KISTANJE

          
PREDSJEDNIK

Marko Sladaković, v.r.
___________________

7
Na temelju članka 13.stavka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodene novine“, broj 92/10) i članka 32. 

Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 08/09,15/10,4/13 i 2/18), Općinsko 
vijeće Općine Kistanje, na 18. sjednici održanoj 21. veljače 2020.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju  Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Kistanje, DVD-a 

“Sveti Juraj„ Kistanje u 2019. godinu

I.
Prihvaća  se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Kistanje Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva “Sveti Juraj „Kistanje za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019.godinu, u tekstu koji čini sastavni 
dio ovog zaključka.

II.
Ova  zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u“ Službenom vjesniku Šibens-

ko-kninske županije“.

KLASA: 810-01/20-01/2
URBROJ: 2182/16-01-20-2
Kistanje, 21. veljače 2020. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KISTANJE

          
PREDSJEDNIK

Marko Sladaković, v.r.
___________________

VI.
OPĆINA UNEŠIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

1
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupra-

vi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), općinski načelnik Općine Unešić, dana 03. veljače 2020. 
godine utvrđuje slijedeći 

PLAN 
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Unešić za 2020. godinu

I.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Unešić 

za 2020. godinu.
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Plan prijma u službu donosi se na temelju prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, a vodeći 
računa o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživim fi nancijskim sredstvima u Proračunu Općine 
Unešić za 2020. godinu.

II.
Plan prijma u službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Unešić te potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2020. godinu.

III.
Utvrđuje se da su Pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odje-

la Općine Unešić predviđena ukupno 4 (četiri) radnih mjesta za službenike, od kojih su popunjena (3) tri radna 
mjesta:

- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 radno mjesto
- referent računovodstveno-fi nancijskih poslova – 1 radno mjesto
- referent administrativni tajnik – 1 radno mjesto.

IV.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Unešić u tekućoj godini, sukladno predviđenim fi nancijskim sred-

stvima u Proračunu Općine Unešić za 2020. godinu ne planira se popuna slobodnog službeničkog radnog mjesta, 
naziva: viši referent za fi nancijsko poslovanje.

V.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Unešić u 2020. godini planira se prijem u službu 1 jednog (1) 

polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa visoke stručne spreme upravne ili 
ekonomske struke i 1 jednog (1) polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sredn-
je stručne spreme upravne ili ekonomske struke te 6 (šest) osoba u javnim radovima na određeno vrijeme.

VI.
Općina Unešić nema obvezu popunjavati radna mjesta službenika predstavnicima nacionalnih manjina radi 

ostvarivanja zastupljenosti sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

VII.
Plan prijma u službu stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a biti će objavljen u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“ te na službenoj stranici Općine Unešić www.unesic.hr .

KLASA: 100-01/20-01/01
URBROJ: 2182/07-01-20-1
Unešić, 03. veljače 2020.

OPĆINA UNEŠIĆ

NAČELNIK
Živko Bulat, prof., v.r.

___________________

Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2
Glavni urednik: Ante Alfi rev, dipl. iur., tel. 022/460-719, fax: 022/460-761

www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Tisak: PRINT MALENICA j.d.o.o.


