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DUGOPOLJE, 29. lipnja 2018. godine BROJ  5

SLUŽBENI  VJESNIK
OPĆINE DUGOPOLJE

GODINA  XXII

Na temelju članka 4., stavka 3. Zakona o slu-
žbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 
86/08, 61/11 i 4/18), članka 48. Statuta Općine 
Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopo-
lje”, broj 2/18) i članka 9. Odluke o ustrojstvu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje 
(“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 4/14) 
na prijedlog privremenog pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Dugo-
polje donosi 

P R AV I L N I K
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Dugopolje

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu Jedi-
nstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se:
– unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odje-

la Općine Dugopolje, 
– nazivi radnih mjesta, opis poslova koji se oba-

vljaju na pojedinim radnim mjestima, stručni 
i drugi uvjeti potrebni za njihovo obavljanje, 
potreban broj izvršitelja,

– druga pitanja od značenja za rad i upravljanje 
poslovima Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Dugopolje.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a 
koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na 
muške i ženske osobe, bez obzira u kojem su rodu 
korišteni.

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

II. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRA-
VNIM ODJELOM

Članak 3.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja Pro-
čelnik.

Pročelnik organizira i usklađuje rad Jedinstve-
nog upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim 
propisima.

Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog 
upravnog odjela Pročelnik odgovara Općinskom 
načelniku.

Pročelnik planira poslove i zadatke, raspo-
ređuje ih na pojedine službenike i namještenike, 
daje upute za njihovo izvršavanje, prati izvršavanje 
poslova, obavlja nadzor nad radom službenka i 
namještenika, te obavlja i druge poslove i zadatke 
za koje ga zaduži Općinski načelnik.

Pročelnik je odgovoran za rad Jedinstvenog 
upravnog odjela.

Članak 4.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta 
pročelnika do imenovanja pročelnika na način pro-
pisan zakonom, Općinski načelnik može iz redova 
službenika općinske uprave koji ispunjavaju uvjete 
za raspored na upražnjeno radno mjesto imenovati 
privremenog pročelnika.

Za slučaj duže odsutnosti pročelnika Jedi-
nstvenog upravnog odjela, a najduže do njegova 
povratka na posao, Općinski načelnik može iz re-
dova službenika Jedinstvenog upravnog odjela koji 
ispunjavaju uvjete za raspored na to radno mjesto 
privremeno imenovati privremenog pročelnika. 

Općinski načelnik može u svako doba opozvati 
imenovanje privremenog pročelnika.

III. PRIJAM U SLUŽBU

Članak 5.

Postupak prijma u službu može se provesti 
samo u skladu s Planom prijma u službu utvrđenim 
zakonom i odredbama ovog Pravilnika.
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Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel 
svi službenici i namještenici moraju ispunjavati 
opće i posebne uvjete utvrđene zakonom, podza-
konskim aktima i ovim Pravilnikom. Nazivi radnih 
mjesta, broj izvršitelja, opis poslova i stručni uvjeti 
za njihovo obavljanje sadržani su u tabelarnom 
prikazu ovog Pravilnika. 

IV. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJE-
ŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

Članak 6.

U upravnom postupku postupa službenik u 
opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili 
rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim 
stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji 
prethodi rješavanju upravne stvari.

Kad je službenik u opisu poslova kojeg je 
vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upra-
vnim stvarima odsutan ili postoje pravne zapreke 
za njegovo postupanje ili radno mjesto nije popu-
njeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje 
upravne stvari nadležan je pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela. 

Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari 
nije određena zakonom, drugim propisom, ni ovim 
Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan 
je pročelnik upravnog odjela.

Članak 7.

Službenici i namještenici Jedinstvenog upra-
vnog odjela dužni su savjesno, pravovremeno i 
stručno obavljati poslove i zadaće sukladno zakonu, 
drugim propisima i ovom Pravilniku, te uputama 
čelnika, te su dužni u obavljanju poslova među-
sobno surađivati.

Članak 8.

Službenike i namještenike se ocjenjuje svake 
godine do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku go-
dinu, u skladu sa zakonom i općim aktima Općine.

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel se ustrojava bez 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Članak 10.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistema-
tizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom 
odjelu koja sadrži nazive radnih mjesta, opis po-
slova radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom 
radnom mjestu. 

Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane 
Uredbom o klasifi kaciji radnih mjesta u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se 
slijedeća radna mjesta, broj izvršitelja, opis poslova 
i uvjeti potrebni za njihovo obavljanje:
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Redni
 broj Naziv radnog mjesta Kategorija Potkategorija Klasifi kacijski 

rang
Broj 

izvršiteljaRazina

1 I – 1 1
Pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela 
– Tajnik Općine

Glavni 
rukovoditelj

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak vremena 

potreban za obavljanje 
pojedinog posla

– upravlja i rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa 
zakonom i drugim propisima,

– prati propise iz nadležnosti upravnog odjela,
– donosi rješenja o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te 

o pravima i obvezama službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela, 

– organizira, koordinira rad u upravnom odjelu, brine o zakonitom 
i pravovremenom obavljanju poslova iz nadležnosti upravnog 
odjela, raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima i namje-
štenicima upute za rad

– izrađuje nacrt prijeloga proračuna Općine Dugopolje, projekcije 
proračuna, njegove izmjene i dopune, godišnje i polugodišnje  
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izvještaje o  izvršavanju proračuna, statističke izvještaje i izvješća 
o ostvarenju proračuna,

– kontrolira izradu i predaju fi nancijskih i konsolidiranih izvještaja,

– izrađuje mapu i knjigu procesa, koordinira fi nancijsko upravljanje 
i kontrolu, te izrađuje izjavu o fi skalnoj odgovornosti,

– kontrolira izjave o fi skalnoj odgovornosti ustanova i trgovačkih 
društava u vlasništvu Općine,

– predlaže donošenje akata za čije je predlaganje ovlašten, donosi 
akte, sukladno posebnim propisima, priprema nacrte općih akata, 
programa, izvješća,

– brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i 
namještenika, odlučuje o prijemu u službu, rasporedu na radno 
mjesto, te o drugim pravima službenika i namještenika, kao i o 
prestanku službe, 

– obavlja nadzor nad radom službenika i namještenika, provodi 
postupke zbog povrede službene dužnosti, ocjenjuje službenike i 
namještenike,

– vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz nadle-
žnosti upravnog odjela,

– brine o zakonitom radu Općinskog vijeća i prisustvuje sjednicama 
Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, te daje potrebna tuma-
čenja i obrazloženja iz nadležnosti upravnog odjela,

– osigurava suradnju upravnog odjela s tijelima državne uprave, 
tijelima jedinica lokalne i područne (samouprave) i drugim insti-
tucijama,

– koordinira s odvjetničkim uredom u pogledu zastupanja i pružanja 
pravne pomoći. 

Opis razine standardnih mjerila za klasifi kaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje

Stupanj složenosti poslova

Stupanj samostalnosti

Stupanj odgovornosti i utjecaj
 na donošenje odluka

Magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, 
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslo-
vima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i 
komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upra-
vnim tijelom, poznavanje rada na računalu.

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

Samostalnost u radu uključuje odlučivanje o najsloženijim stru-
čnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima 
uz utvrđenu politiku upravnog tijela.

Materijalna i fi nancijska odgovornost, odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgo-
vornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju 
znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu. 
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Stupanj stručne komunikacije Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od 
utjecaja na provedbu plana i programa upravnog tijela. 

Redni
 broj Naziv radnog mjesta Kategorija Potkategorija Klasifi kacijski 

rang
Broj 

izvršiteljaRazina

2 II – 4 1Viši savjetnik
za pravne poslove

Viši 
savjetnik

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak vremena 

potreban za obavljanje 
pojedinog posla

– izrađuje prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko 
vijeće, Općinski načelnik, te njihova radna tijela, nacrte Statuta i 
Poslovnika, te nacrte odluka i drugih akata, 

– obavlja tehničke i administrativne poslove stalnih radnih tjela 
Općinskog vijeća, sudjeluje u izradi nacrta akata i zapisnika 
Općinskog vijeća,

– obavlja poslove i izrađuje akte vezane uz prijam u službu i ra-
dni odnos službenika, namještenika, dužnosnika i drugih osoba 
koji obavljaju poslove temeljem posebnih propisa, vodi upravni 
postupak u službeničko-pravnim predmetima u kojima donosi 
rješenja pročelnik, izrađuje nacrte i prijedloge akata iz službe-
ničko pravnih odnosa i drugih akata iz djelokruga Jedinstvenog 
upravnog odjela,

– priprema i uređuje odluke, izrađuje nacrte akata iz djelokruga 
Jedinstvenog upravnog odjela, 

– brine se o dostavi i provođenju zaključaka Općinskog vijeća, kao 
i o objavi akta u Službenom vjesniku Općine,

– obavlja savjetodavne poslove, davanje pravnih savjeta, mišljenja i 
očitovanja glede primjene zakona, drugih propisa, te normativnih 
akata Općine,

– vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz nadle-
žnosti upravnog odjela,

– prati i proučava propise iz svog područja djelovanja, te predlaže 
poduzimanje mjera i donošenja akata iz svog djelokruga rada,

– pravna pomoć Načelniku, zamjeniku i drugim djelatnicima u 
izvšavanju njihovih radnih obveza, 

– rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove iz 
djelokruga rada upravnog odjela i poslove po nalogu pročelnika 
i čelnika tijela, 

– sudjeluje u izradi baze podataka, strategije upravljanja i uknjižbe 
općinske imovine, te provođenju natječaja za prodaju nekretnina,
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5

Opis razine standardnih mjerila za klasifi kaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje

Stupanj složenosti poslova

Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje če-
tiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen 
državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, vođenje 
upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih 
predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjeluje u izradi strate-
gija i programa i vođenju projekata.
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Stupanj stručne komunikacije

Redni
 broj Naziv radnog mjesta Kategorija Potkategorija Klasifi kacijski 

rang
Broj 

izvršiteljaRazina

3 II – 6 1Viši stručni suradnik 
za pravne poslove

Viši stručni 
suradnik

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak vremena 

potrebnog za obavljanje 
pojedinog posla

Opis razine standardnih mjerila za klasifi kaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje

Stupanj samostalnosti

Stupanj odgovornosti i utjecaj
 na donošenje odluka

Uključuje povremeni nadzor te opće i specifi čne upute rukovo-
dećeg službenika.

Uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik 
radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te provedbu 
odluka iz odgovarajućeg područja.

Uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja 
savjeta, prikupljanja i razmjene informacija.
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– obavlja stručne poslove u svezi pripreme, organizacije i obrade 
sjednica Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, prisustvuje 
sjednicama Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela te po potrebi 
daje tumačenja i obrazloženja,

– sudjeluje u pripremi i izradi odluka i drugih akata koje donosi 
Općinskog vijeće, Općinski načelnik, te njihova radna tijela, nacrta 
Statuta i Poslovnika, te nacrta odluka i drugih akata, 

– obavlja tehničke i administrativne poslove stalnih radnih tjela 
Općinskog vijeća, sudjeluje  u izradi nacrta akata i zapisnika 
Općinskog vijeća,

– vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz nadle-
žnostu upravnog odjela,

– pomaže u pripremi i otpremi materijala za Općinsko vijeće i 
njegovih radnih tijela,

– sudjeluje u izradi drugih akata iz nadležnosti Jedinstvenog upra-
vnog odjela,

– obavlja savjetodavne poslove, davanje pravnih savjeta, mišljenja i 
očitovanja glede primjene zakona, drugih propisa, te normativnih 
akata općine,

– prati i proučava propise iz svog područja djelovanja, te predlaže 
poduzimanje mjera i donošenja akata iz svog djelokruga rada,

– pravna pomoć Načelniku, zamjeniku i drugim djelatnicima u 
izvša-vanju njihovih radnih obveza, 

– rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove iz 
djelokruga rada upravnog odjela i poslove po nalogu pročelnika 
i čelnika tijela,  

– sudjeluje u izradi baze podataka, strategije upravljanja i uknjižbe 
općinske imovine, te provođenju natječaja za prodaju nekretnina. 
        

Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje je-
dna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen 
državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.
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Stupanj složenosti poslova

Stupanj stručne komunikacije

Redni
 broj Naziv radnog mjesta Kategorija Potkategorija Klasifi kacijski 

rang
Broj 

izvršiteljaRazina

4 II – 4 1Viši savjetnik za proračun       
i fi nancije

Viši 
savjetnik

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak vremena 

potreban za obavljanje 
pojedinog posla

Stupanj samostalnosti

Stupanj odgovornosti i utjecaj
 na donošenje odluka

Obavlja stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upra-
vnog tijela.

Obavlja poslove uz redoviti nadzor i upute nadređenog službe-
nika.

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

Uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih je-
dinica, te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu 
prikupljanja ili razmjene informacija. 
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– sudjeluje u izradi nacrta prijeloga proračuna Općine Dugopolje, 
projekcije proračuna, njegove izmjene i dopune, godišnje i polu-
godišnje izvještaje o izvršavanju proračuna, statističke izvještaje 
i izvješća o ostvarenju proračuna,

– obavlja poslove planiranja i praćenja likvidnosti proračuna i ko-
ntrole izvršavanja proračuna,

– izrađuje fi nancijske izvještaje (kvartalne, polugodišnje i godišnje),

– odgovara za kompletnost i zakonitost fi nancijske dokumentacije, 
te izrađuje konsolidirane fi nancijske izvještaje,    

– prati naplatu potraživanja, kontrolira i likvidira sve račune,

– vodi brigu o pravovremenoj naplati prihoda te predlaže otpise 
potraživanja,

– vodi brigu o pravovremenom plaćanju općinskih fi nacijskih obveza,

– kontrolira knjigovodstvene isprave,

– izrađuje statističke izvještaje, 

– plaća račune, 

– kontrolira pravodobno izvršavanje fi nancijskih obveza, 

– prati prihode i primitke u proračunu,

– obračunava plaće i ostala materijalna prava zaposlenih,

– vodi postupke oko zaduživanja Općine i izdavanja jamstva Općine 
te općinskih trgovačkih društava i ustanova, te izrađuje izvješća 
o stanju duga,

– daje upute stručnom suradniku u odnosu na obavljanje poslova iz 
njegova djelokruga rada i nadzire njihov rad,

– prati i proučava zakonske propise, uputstva i odluke iz svog 
područja djelovanja, te predlaže pročelniku poduzimnje mjera i 
donošenje akata iz svog djelokruga rada,
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Stupanj složenosti poslova

Stupanj stručne komunikacije

Redni
 broj Naziv radnog mjesta Kategorija Potkategorija Klasifi kacijski 

rang
Broj 

izvršiteljaRazina

5 II – 6 2
Viši stručni suradnik za 
proračun, računovodstvo         

i fi nancije

Viši stručni 
suradnik

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak vremena 

potreban za obavljanje 
pojedinog posla

Stupanj samostalnosti

Stupanj odgovornosti i utjecaj
 na donošenje odluka

– rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove iz 
djelokruga rada upravnog odjela i poslove po nalogu pročelnika 
i čelnika tijela 13

Opis razine standardnih mjerila za klasifi kaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje
Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje 
četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, polo-
žen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, vođenje 
upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih 
predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjeluje u izradi strate-
gija i programa i vođenju projekata.

Uključuje povremeni nadzor te opće i specifi čne upute rukovo-
dećeg službenika.

Uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik 
radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te provedbu 
odluka iz odgovarajućeg područja.

Uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja 
savjeta, prikupljanja i razmjene informacija.

– sudjeluje u izradi nacrta prijedloga proračuna i nacrta prijedloga 
godišnjih i polugodišnjih izvještaja,

– sudjeluje u izradi proračunskih fi nancijskih i drugih izvještaja,
– knjiži izvode, komunalnu i vodnu naknadu, zakup te prati naplatu 

i potraživanja,
– prati prihode i primitke u proračun, predlaže poduzimanje mjera 

prisilne naplate, te obavlja poslove pripreme opomena i rješenja 
o ovrsi,

– plaća račune, utvrđuje zakonitost i računsku točnost računa, uskla-
đuje kartice kupaca i dobavljača,

– izrađuje analize troškova, prihoda i druge analize materijalno-
fi nancijskog poslovanja, po potrebi na zahtjev nadređenog slu-
žbenika,

– obračunava i vodi evidenciju o bolovanjima zaposlenih i vodi 
naplatu bolovanja od HZZO-a, obračunava i isplaćuje naknade po 
ugovorima o djelu, autorske honorare, stipendije i druge isplate 
iz nesamostalnog rada,

– zadužuje i knjiži komunalnu i vodnu naknadu, te naknadu za 
zakup,

– praćenje i evidentiranje dugotrajne imovine, te praćenje bilance 
stanja, obračunava amortizacije i revalorizacije,

7
3

15

5

10

5

4

4

4
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– vodi blagajničko poslovanje,
– prati i proučava zakonske propise, upustva i odluke iz svog po-

dručja djelovanja, te predlaže pročelniku poduzimanje mjera i 
donošenje akata iz svog djelokruga rada,

– rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove iz 
djelokruga rada upravnog odjela i poslove po nalogu pročelnika 
i čelnika tijela, 

– provodi postupke javne nabave, vrši objave, odgovara na upite, 
vodi zapisnike, priprema prijedlog odluka, odgovara na žalbe, 
dostavlja ugovore na potpis ovlaštenim osobama te obavlja dru-
ge poslove koje je potrebno izvršiti u pojedinom postupku javne 
nabave, vodi evidenciju javne nabave, izrađuje godišnja izvješća i 
evidencije te aktivno sudjeluje i u svim poslovima koje predviđa 
zakon o javnog nabavi.

5

13

10

15

Stupanj složenosti poslova

Stupanj stručne komunikacije

Redni
 broj Naziv radnog mjesta Kategorija Potkategorija Klasifi kacijski 

rang
Broj 

izvršiteljaRazina

6 II – 6 1
Viši stručni suradnik za 

europske fondove i razvojne 
projekte

Viši stručni 
suradnik

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak vremena 

potreban za obavljanje 
pojedinog posla

Stupanj odgovornosti i utjecaj
 na donošenje odluka

Opis razine standardnih mjerila za klasifi kaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje
Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje 
jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, polo-
žen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Obavlja stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upra-
vnog tijela.

Obavlja poslove uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.Stupanj samostalnosti

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

Komunikacija unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te po-
vremena komunikacija izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja 
ili razmjene informacija.

15

15

15

15

5

– priprema i obrađuje natječaje Europske unije,
– programira i uzrađuje projektne prijedloge, te ih prijavljuje na 

nacionalne i nadnacionalne izvore fi nanciranja,
– upravlja projektima, te vrši komunikaciju s kontrolama prve i 

druge razine,
– obavlja poslove u vezi s aktivnostima za sudjelovanje Općine u 

projektima Europske unije i međunarodnih projektima,
– priprema prijedloge i surađuje s općinskim upravnim tijelima, 

ustanovama i tvrtkama u vlasništvu Općine na poticanju sudjelo-
vanja u projektima Europske unije,
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Stupanj složenosti poslova

Stupanj stručne komunikacije

Redni
 broj Naziv radnog mjesta Kategorija Potkategorija Klasifi kacijski 

rang
Broj 

izvršiteljaRazina

7 II – 4 1
Viši savjetnik za prostorno 

uređenje i graditeljstvo, 
komunalne poslove

Viši 
savjetnik

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak vremena 

potreban za obavljanje 
pojedinog posla

Stupanj odgovornosti i utjecaj
 na donošenje odluka

Opis razine standardnih mjerila za klasifi kaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje

Stupanj samostalnosti

– surađuje s institucijama nadležnim za provedbu programa i pro-
jekata Europske unije,

– surađuje s pročelnikom i drugim službenicima na pripremi prora-
čunske dokumentacije i realizaciji proračuna,

– koordinira i sudjeluje u izradi razvojnih projekata Općine,
– prati zakone i druge propise te stručnu literaturu,
– rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove iz 

djelokruga rada upravnog odjela i poslove po nalogu pročelnika 
i čelnika tijela. 

2

10
10
3

10

Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili tehničke struke,  
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovi-
ma, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Obavlja stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upra-
vnog tijela.

Obavlja poslove uz redoviti nadzor i upute nadređenog službe-
nika.

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

Komunikacija unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te po-
vremena komunikacija izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja 
ili razmjene informacija.

15

15

– prati stanje u prostoru, sudjeluje u izradi dokumenata i izvješća 
iz područja prostornog uređenja kao i dokumenata za realizaciju 
općinskih razvojnih projekta, priprema nacrte odluka i drugih 
akata u području prostornog uređenja, obavlja poslove postupka 
izrade, praćenja provedbe i donošenja dokumenata prostornog 
uređenja, izrađuje izvješća o stanju u prostoru, vodi evidencije o 
postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, 
sudjeluje u planiranju kapitalnih investicija, 

– izrađuje investicijske programe, priprema tehničku dokumentaciju 
za izradu troškovnika za izvođenje radova, sastavlja projektne 
zadatke, obavlja kontrolu izvedenih radova i ovjerava račune za 
obavljene poslove, izrađuje prijedlog programa građenja objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture, prima stranke i daje potrebne 
informacije, sudjeluje u izradi prijedloga odluka i drugih akata iz 
nadležnosti upravnog tijela, 
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– pokreće i sudjeluje pri nadležnim tijelima u postupcima ovjere 
geodetskih elaborata, ishođenja lokacijskih dozvola, potvrda na 
glavni projekt, rješenja o uvjetima gradnje za projekte Općine i 
pribavlja potrebnu prateću dokumentaciju,

– nadzire obveze po investicijskim projektima i njihovo preuzi-
manje ako su isključivo predviđene u proračunu i projekcijama 
i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te 
učinkovitosti investicijskog projekta,

– sudjeluje u pripremi svih ugovora o obavljanju poslova komu-
nalnog gospodarstva i nadzire izvršenje istih, priprema prijedlog 
programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
te sudjeluje u njihovoj realizaciji,

– izvršava poslove iz područja komunalnih djelatnosti, odnosno 
utvrđivanje površina za naplatu komunalne naknade,

– prati i koordinira rad s komunalnim društvom Podi Dugopolje 
d.o.o. vezano uz njegovo obavljanje komunalne djelatnosti i 
održavanja objekata, obavlja poslove vezane uz izradu i korište-
nje programa smanjenja potrošnje električne energije i korištenja 
obnovljivih izvora energije,

– prati programe sufi nanciranja iz županijskog i državnog proračuna 
te sredstava europske unije,

– sudjeluje u pripremi i izradi rješenja o komunalnom doprinosu, 
rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru,

– proučava i stručno obrađuje pitanja iz područja javne nabave, 
prati izmjene pravnih propisa koji se tiču javne nabave, sudjeluje 
u izradi prijedloga plana nabave te prijedloga izmjena i dopuna 
plana nabave, priprema tehničku dokumentaciju za provođenje 
postupaka javne nabave,

– rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove iz 
djelokruga rada upravnog odjela i poslove po nalogu pročelnika 
i čelnika tijela.

12

15

15  

5

5

3

5

3

7

Stupanj složenosti poslova

Stupanj stručne komunikacije

Stupanj odgovornosti i utjecaj
 na donošenje odluka

Opis razine standardnih mjerila za klasifi kaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje

Stupanj samostalnosti

Magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske 
struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na 
računalu.

Uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, vođenje 
upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih 
predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjeluje u izradi strate-
gija i programa i vođenju projekata.

Uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik 
radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te provedbu 
odluka iz odgovarajućeg područja.

Uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja 
savjeta, prikupljanja i razmjene informacija.

Uključuje povremeni nadzor te opće i specifi čne upute rikovode-
ćeg službenika.
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Stupanj složenosti poslova

Stupanj stručne komunikacije

Stupanj odgovornosti i utjecaj
 na donošenje odluka

Opis razine standardnih mjerila za klasifi kaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje

Stupanj samostalnosti

Redni
 broj Naziv radnog mjesta Kategorija Potkategorija Klasifi kacijski 

rang
Broj 

izvršiteljaRazina

8 III – 11 1Administrativni referent Referent

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak vremena 

potreban za obavljanje 
pojedinog posla

30 

10

7

20

3

3

3

3

6

5

10

– obavlja poslove pisarnice i arhive; obavlja prijepis, fotokopiranje, 
umnožavanje i slaganje materijala,

– vodi popisne knjige i očevidnike vezano za uredsko poslovanje, 

– obavlja poslove arhiviranja svih predmeta,

– obavlja administrativno-tehničke poslove za Općinskog načelni-
ka, prima stranke, daje im potrebne informacije i obrasce, te po 
potrebi ih upućuje Općinskom načelniku ili drugim službenicima, 
odgovara na telefonske pozive,

– vodi evidenciju i brigu o općinskim pečatima, ključevima i arhi-
vskim prostorijama,

– obavlja poslove u svezi prava na pristup informacija,

– vodi evidenciju o prisutnosti službenika i namještenika na radu,

– čuva knjigu pritužbi i omogućava upis u istu te građanima na 
njihov upit izdaje potrebne obrasce,

– drugi administrativni poslovi po nalogu Pročelnika,

– izvršava naloge pročelnika i nadređenog službenika koji se odnose 
na službu,

– rješava druge pojedinačne predmetne i obavlja druge poslove iz 
djelokruga rada upravnog odjela i poslove po nalogu Pročelnika 
i čelnika tijela.

Srednja stručna sprema upravne struke, najmanje jedna godina 
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni 
stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

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

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadre-
đenog službenika.

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

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela.
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Redni
 broj Naziv radnog mjesta Kategorija Potkategorija Klasifi kacijski 

rang
Broj 

izvršiteljaRazina

9 III – 11 2Komunalni redar Referent

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak vremena 

potreban za obavljanje 
pojedinog posla

10
22,5
3,5

2
2

2

10
10

2
2

2

2

2

2

2

4

5

10

5

– nadzire provedbu i obavlja poslove provedbe odluka i drugih akata 
iz područja komunalnog gospodarstva,

– obavlja nadzor nad održavanjem komunalnog reda,
– utvrđuje stanje komunalnog reda zapisnikom,  
– donosi rješenja za naređivanje fi zičkim i pravnim osobama za ra-

dnje u svrhu održavanja komunalnog reda, izriče mandatne kazne, 
predlaže pokretanje prekršajnog postupka u svrhu provođenja i 
održavanja komunalnog reda,

– uklanja protupravno postavljene predmete,
– predlaže i priprema izdavanje obveznih prekršajnih naloga, na-

plaćuje kazne na mjestu počinjenja prekršaja, te nadzire uređenje 
naselja u smislu provođenja komunalnog reda,

– obavlja poslove oko održavanja općinskih poslovnih prostorija, 
Doma kulture i vodi brigu o tehničkoj ispravnosti objekata u 
vlasništvu Općine,

– prikuplja osnovne podatke o obveznicima komunalne naknade,
– obavlja poslove komunalnog redara propisane Zakonom o građe-

vinskoj inspekciji,
– obavlja poslove vezano za zaštitu okoliša,
– obavlja poslove komunalnog redara propisane Zakonom o održi-

vom gospodarenju otpadom, 
– obavlja poslove komunalnog redara propisane Zakonom o zaštiti 

od buke,
– obavlja poslove komunalnog redara propisane Zakonom o prije-

vozu u cestovnom prometu, 
– obavlja poslove uklanjanja vozila – olupina s javno prometne 

površine na području općine Dugopolje, 
– brine se o uklanjanju uginulih i zbrinjavanju napuštenih živo-

tinja,
– prati stanje objekata i uređaja komualne infrastrukture, komunalne 

opreme na području općine Dugopolje i predlaže poduzimanje 
odgovarajućih radnji,

– prati i provodi sve zakonske propise, uputstva i odluke iz svog 
područja djelovanja, te predlaže pročelniku poduzimanje mjera i 
donošenje akata iz svog djelokruga rada,

– izvršava naloge pročelnika i nadređenog službenika koji se odnose 
na službu,

– rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove iz 
djelokruga rada upravnog odjela i poslove po nalogu pročelnika 
i čelnika tijela, 
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika službe-
nici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela 
nastavljaju s radom na svojim dotadašnjim radnim 
mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema 
dotadašnjim rješenjima do donošenja rješenja o 
rasporedu na radna mjesta u skladu s ovim Pra-
vilnikom.

Članak 12.

Službenici i namještenici unutar Jedinstvenog 
upravnog odjela bit će raspoređeni sukladno rješe-
njima donesenim na temelju ovog Pravilnika.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 
vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela (“Službeni vjesnik Općine Dugo-
polje”, broj 6/14, 1/16, 5/16 i 4/17).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana 
od dana objave u “Službenom vjesniku Općine 
Dugopolje”.
KLASA: 112-01/18-10/02
URBROJ: 2180/04-02/1-18-2
Dugopolje, 29. lipnja 2018. godine

O p ć i n s k i  n a č e l n i k
Perica Bosančić, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama 
(“Narodne novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 

35/08), članka 16. Odluke o osnivanju Razvojne 
agencije Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik 
Općine Dugopolje”, broj 4/18), te članka 48. Sta-
tuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine 
Dugopolje”, broj 2/18) Općinski načelnik Općine 
Dugopolje, dana 29. lipnja 2018. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova 

Upravnog vijeća javne ustanove 
Razvojna agencija  Općine Dugopolje

Članak 1.

U Upravno vijeće javne ustanove Razvojne 
agencije Općine Dugopolje imenuju se:
1. Tomislav Balić – za predsjednika,
2. Josip Balić – za člana,
3. Branimir Bosančić – za člana.

Članak 2.

Predsjedniku i članovima Upravnog vijeća 
mandat traje 4 (četiri) godine, a počinje od dana 
konstituiranja Upravnog vijeća.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku Općine Du-
gopolje”.
KLASA: 300-01/18-01/02
URBROJ:2180/04-02/1-18-1
Dugopolje, 29. lipnja 2018. godine

O p ć i n s k i  n a č e l n i k
Perica Bosančić, dipl. ing. el., v.r.

Stupanj složenosti poslova

Stupanj stručne komunikacije

Stupanj odgovornosti i utjecaj
 na donošenje odluka

Opis razine standardnih mjerila za klasifi kaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje

Stupanj samostalnosti

Srednja stručna sprema tehničke ili prometne struke, najmanje je-
dna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen 
državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

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

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadre-
đenog službenika.

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

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela.
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Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama 
(“Narodne novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99 i  
35/08), članka 17., stavka 2. Odluke o osnivanju 
Razvojne agencije Općine Dugopolje (“Službeni 
vjesnik Općine Dugopolje”, broj 4/18), te članka 
48. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik 
Općine Dugopolje”, broj 2/18) Općinski načelnik 
Općine Dugopolje, dana 29. lipnja 2018. godine 
donosi

O D L U K U
o imenovanju privremenog ravnatelja 
Razvojne agencije Općine Dugopolje

Članak 1.

Marija Čipčić, mag. oec., OIB: 77308544671, 
imenuje se za privremenu ravnateljicu Razvojne 
agencije Općine Dugopolje.

Članak 2.

Privremena ravnateljica ovlaštena je, pod na-
dzorom osnivača, obaviti pripreme za početak rada 
Agencije, a posebno pribaviti potrebne dozvole za 
početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski 
registar ustanova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku Općine Du-
gopolje”.
KLASA: 300-01/18-01/03
URBROJ: 2180/04-02/1-18-1
Dugopolje, 29. lipnja 2018. godine

O p ć i n s k i  n a č e l n i k
Perica Bosančić, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 66., stavak 3. Zakona o 
zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13 i 
78/15) i članka 29., stavak 1. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 
okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17) i članka 
48. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik 
Općine Dugopolje”, broj 2/18), Općinski načelnik 
Općine Dugopolje donosi

O D L U K U
o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom općine Dugopolje

 za razdoblje 2015. - 2021. godine

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na oko-
liš Plana gospodarenja otpadom općine Dugopolje 
za razdoblje 2015. - 2021. godine.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš provodi Jedinstveni upravni odjel 
Općine Dugopolje temeljem mišljenja Upravnog 
odjela za komunalne poslove, komunalnu infra-
strukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske 
županije od 6. lipnja 2018. godine (KLASA: 351-
02/18-03/0082, URBROJ: 2181/1-10/07-18-2). 

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana go-
spodarenja otpadom općine Dugopolje

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana 
gospodarenja otpadom općine Dugopolje je članak 
28., stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom (“Narodne novine”, broj 93/13 i 73/17) te 
donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (“Naro-
dne novine”, broj 3/17) s kojim Plan gospodarenja 
otpadom jedinice lokalne samouprave mora biti 
usklađen.

Članak 3.

Razlozi za izradu i donošenje Plana gospodare-
nja otpadom općine Dugopolje 

Općina Dugopolje obvezna je donijeti Plan 
gospodarenja otpadom sukladno stavku 5., članka 
28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Plan gospodarenja otpadom Općine Dugopolje 
mora biti usklađen s Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022.

Članak 4.

Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom 
općine Dugopolje je Jedinstveni upravni odjel 
Općine Dugopolje. Izrađivač predmetnog Plana je 
tvrtka Alfa Atest d.o.o.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta izrade Plana gos-
podarenja otpadom općine Dugopolje

Ciljevi i programska polazišta Plana gospo-
darenja otpadom općine Dugopolje preuzeti su iz 
Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
za razdoblje 2017. - 2022. godine. Ciljevi koje 
je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 
2015. godinu:
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– unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim 
otpadom,

– unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kate-
gorijama otpada, 

– unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpa-
dom, 

– sanirati lokacije onečišćene otpadom, 
– kontinuirano provoditi izobrazno-informativne 

aktivnosti,
– unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpa-

dom, 
– provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. što posebice 
uključuje projekte određene Popisom projekata 
važnih za provedbu navedenog Plana.

Članak 6. 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene 
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 
78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne 
novine”, broj 3/17) i to redoslijedom provedbe kako 
je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

Članak 7.

Mišljenje je li za Plan gospodarenja otpadom 
općine Dugopolje potrebno provesti postupak gla-
vne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu, 
a u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost podru-
čja ekološke mreže, ishoditi će se prema Zakonu 
o zaštiti prirode (“Narodne novine”, broj 80/13 i 
15/18) i provest će se u okviru postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene.

Članak 8.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe koje 
su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

Članak 9.

Općina Dugopolje dužna je informirati javnost 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i 
odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08), kojima se 
uređuje informiranje javnosti i zainteresirane ja-
vnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u “Službenom vjesniku Općine 
Dugopolje”.
KLASA: 363-01/18-10/28
URBROJ: 2180/04-02/1-18-6
Dugopolje, 18. lipnja 2018. godine

O p ć i n s k i  n a č e l n i k
Perica Bosančić, dipl. ing. el., v.r.
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