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           REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA SKRAD 
                 Općinski načelnik 
           
KLASA: 023-01/20-01/2 
URBROJ: 2112/04-20-01-01 
Skrad, 12. listopada 2020. 

Na temelju odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), članka 32. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih 
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) i članka 47. stavka 1. 
točke 8. Statuta Općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/13, 28/13 i 8/14 i „Službene 
novine Općine Skrad“ broj 3/18, 5/18, 7/18-pročišćeni tekst i 5/20) na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela, Općinski načelnik Općine Skrad donio je 
 

V. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

OPĆINE SKRAD 
 

Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad (Klasa: 023-01/10-01/3, Urbroj: 
2112/04-10-01-1 od dana 20. rujna 2010. godine; Klasa: 023-01/16-01/3, Urbroj: 2112/04-18-01-01 od dana 23. 
prosinca 2016. godine, Klasa 023-01/18-01/1, Urbroj: 2112/04-18-01-01 od dana 7. svibnja 2018. godine; Klasa: 023-
01/18-01/3, Urbroj: 2112/04-18-01 od dana 20. prosinca 2018. godine i Klasa: 023-01/19-01/1, Urbroj: 2112/04-18-
01/01 od dana 20. lipnja 2019. godine) mijenjaju se odredbe članka 5. i to: 

- stavka 1. na način da ista sada glasi: 

„Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.“ 

- stavka 5. na način da ista sada glasi: 

„U razdoblju odsutnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela njegove poslove može obavljati službenik istog 
upravnog odjela kojeg za to ovlasti Općinski načelnik Općine Skrad.“ 
 

Članak 2. 
Mijenja se naslov pod rednim brojem V. na način da isti sada glasi: „PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA 
RADNA MJESTA“. 
 

Članak 3. 

Mijenja se članak 12. na način da isti sada glasi: 

„Službenik i namještenik može biti primljen u službu i/ili raspoređen na upražnjeno radno mjesto sukladno uvjetima 
propisanim Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Posebni uvjet za prijam na sva radna mjesta službenika je položen državni ispit. Osoba bez položenog državnog ispita 
može biti primljena u službu pod uvjetima propisanim Zakonom. 

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa Zakonom.“ 
 

Članak 4. 
U cjelokupnom tekstu Pravilnika mijenja se izraz "državni stručni ispit" na način da na svakom mjestu gdje se isti 
navodi sada stoji "državni ispit". 
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Članak 5. 

U članku 7. kod radnog mjesta pod rednim brojem 1. "Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela"  

- kod opisa poslova i zadataka briše se "nadziranje zakonitosti rada Općinskog vijeća". 

- stručno znanje mijenja se u prvoj točci na način da ista sada glasi "magistar struke ili stručni specijalist 
informatičke ili slične struke". 

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 2. 

- iza "Savjetnik za računovodstvo i financije" još i "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv predmetnog radnog 
mjesta sada glasi "Savjetnik za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela"; te se 

- stručno znanje mijenja u prvoj točci na način da ista sada glasi "magistar struke ili stručni specijalist pravne ili 
ekonomske struke". 

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. 

- iza "Administrativni referent" još i "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv predmetnog radnog mjesta sada 
glasi "Administrativni referent Jedinstvenog upravnog odjela"; te se 

- stručno znanje mijenja u prvoj točci na način da ista sada glasi "srednja stručna sprema ekonomske, građevinske 
ili slične struke"; te se 

- mijenja odredba o ostalim poslovima te ista sada glasi "ostali poslovi po nalogu pročelnika". 

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 4. 

- iza "Referent – komunalni redar" još i "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv predmetnog radnog mjesta sada 
glasi "Referent – komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela"; te se 

- stručno znanje mijenja u prvoj točci na način da ista sada glasi "gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili 
četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje ekonomske, građevinske ili slične struke". 

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 5. 

- iza "Namještenik – komunalni radnik" još i "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv predmetnog radnog mjesta 
sada glasi "Namještenik – komunalni radnik Jedinstvenog upravnog odjela" te se odmah iza navedenog dodaje 
"Namještenik II. podkategorije"; te se 

- mijenja odredba o ostalim poslovima te ista sada glasi "ostali poslovi po nalogu pročelnika". 

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 6. 

- iza "Namještenik – čistač" još i "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv predmetnog radnog mjesta sada glasi 
"Namještenik - čistač Jedinstvenog upravnog odjela" te se odmah iza navedenog dodaje "Namještenik II. 
podkategorije"; te se 

- mijenja odredba o ostalim poslovima te ista sada glasi "ostali poslovi po nalogu pročelnika". 

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 7. 

- iza "Voditelj projekta "Žene za zajednicu" " još i "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv predmetnog radnog 
mjesta sada glasi "Voditelj projekta "Žene za zajednicu" Jedinstvenog upravnog odjela"; te se 

- mijenja odredba o ostalim poslovima te ista sada glasi "ostali poslovi po nalogu pročelnika"; te se 

- stručno znanje mijenja u prvoj točci na način da ista sada glasi "magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, 
društvene ili tehničke struke"; te se 

- mijenja stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka na način da isti sada glasi "odgovornost za 
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materijalne resurse s kojima službenik radi pravilna primjena utvrđenih postupaka i metoda rada"; te se 
 
- dodaje opis: "privremeno radno mjesto na kojem se obavljaju privremeni poslovi za vrijeme trajanja ugovorenog 

projekta pod nazivom Zaželi-program zapošljavanja žena (službenik je za izvršenje svojih poslova i zadataka 
zaposlen na nepuno radno vrijeme tj. pola radnog vremena); te se 

- dodaje postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla, i to: 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena 
potreban za obavljanje pojedinog 

posla 

upravlja projektnim aktivnostima i obavlja projektne 
aktivnosti; 

10 

koordinira i delegira zadatke, prati rad žena zaposlenih na 
projektu, vodi evidencije i tablice radnih sati,  pronalazi i  
raspoređuje krajnje korisnike; 

 
40 
 

obavlja administrativne zadatke (nabava materijala i opreme); 5 

obavlja ostale zadatke sukladno projektnoj prijavi (aktivnosti 
promidžbe i  vidljivosti i dr.)  

5 
 

prati napredak projekta, vodi podatke o provedbi te priprema  
izvještaje i dostavlja ih provedbenom tijelu; 

15 
 

određuje odgovornost članova koji sudjeluju u projektu; 5 

kontrolira troškove te mjesečno dostavlja izvještaj o  
troškovima računovodstvu; 

5 
 

pohranjuje dokumentaciju projektnih isporuka; 5 

pruža logističku podršku članovima projekta; 5 

obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika. 5 

 
Članak 6. 

Briše se odredba članka 13. stavka 2. 
 

Članak 7. 

Odredbe članka 14. mijenjaju se i glase: 

„Dnevno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad je od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15.00 sati. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad stranke se primaju svakim radnim danom od 8.00 do 13.00 sati.“ 

Članak 8. 

Ove V. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Skrad“. 
  

                                                                                                                  Općinski načelnik 
                                                                                                                   Damir Grgurić, dipl.ing., v.r. 

 

 


