
Temeljem članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11), a sukladno članku 40. Statuta 

Općine Pićan (pročišćeni tekst, Službene novine Općine Pićan br. 2/12), Načelnik Općine 

Pićan donosi  

P R A V I L N I K 

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom se uređuje: 

- unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, 

- način rada i upravljanja poslovima Jedinstvenog upravnog odjela, 

- nazivi i opisi poslova i zadaća radnog mjesta, stručni uvjeti za njihovo obavljanje, broj 

potrebnih službenika i namještenika, 

- stručno osposobljavanje i usavršavanje, 

- druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela. 

Članak 2. 

Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela je utvrđen zakonom, Statutom, općim aktima 

Općine Pićan i drugim propisima. 

Članak 3. 

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i 

ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima 

službenika i namještenika, koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu 

službenika odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto. 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO 

Članak 4. 

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređeno je na način da osigura što 

potpunije korištenje radnog vremena, stručnog znanja, vještina, sposobnosti i iskustva svih 

službenika i namještenika kako bi čim racionalnije i kvalitetnije obavljali svakodnevne 

poslove i zadatke.  

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za 

potrebe općinskog vijeća i načelnika. 



Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih 

područja: 

- društvenih djelatnosti, 

- gospodarstva, 

- financija, 

- komunalno stambenih djelatnosti, 

- zaštite okoliša te gospodarenja otpadom, 

- prometa i veza, 

- imovinsko pravnih odnosa, 

- upravljanje nekretninama na području općine, 

- kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u 

nadležnost općine kao jedinice lokalne samouprave. 

Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na način utvrđen 

zakonom, drugim propisima, Statutom te općim aktima općine Pićan. 

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno 

obavljanje poslova iz svog djelokruga. 

Općinski načelnik usklađuje i nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela. 

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni upravni odjel je samostalan u 

granicama utvrđenim zakonom i općim aktima općine. 

Članak 6. 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi pročelnik koji nadzire rad službenika i 

namještenika, a o povredama službene dužnosti poduzima mjere propisane Zakonom o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i općim 

aktima. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za svoj rad te za zakonito, pravilno i pravovremeno 

izvršavanje poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog odjela odgovara Načelniku i Općinskom 

Vijeću Općine Pićan. 

Članak 7. 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Pićan. 

 

 

 



III. POPIS RADNIH MJESTA, STURČNI I DRUGI UVJETI ZA RASPORED 

NA RADNA MJESTA, TE BROJ IZVRŠITELJA 

Članak 8. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se sljedeća radna mjesta s opisom poslova, 

stručnim i drugim uvjetima te brojem izvršitelja kako slijedi: 

Redni broj: 1. 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

Kategorija:  1 

Potkategorija:   Glavni rukovoditelj 

Klasifikacijski rang:  1 

Broj izvršitelja:  1 

Naziv:   PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

Stručno znanje:  

 magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke 

 najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

 organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno 

upravljanje upravnim tijelom 

 položen državni stručni ispit 

 poznavanje rada na računalu 

Opis poslova: 

 rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima 

 priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela 

 rješava o prijemu u službu, rasporedu na radno mjesto te o pravima i obvezama 

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

 pruža stručnu pomoć mjesnim odborima osnovanim na području Općine Pićan 

 rješava u upravnim postupcima iz samoupravnog djelokruga Općine Pićan 

 odgovoran je za materijalno -  financijsko poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela 

 obavlja i druge poslove utvrđene propisima, aktima Općinskog vijeća, kao i poslove 

po nalogu načelnika. 

Napomena: temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN br. 74/10, 125/14), ukoliko se na javni natječaj ne javi osoba 

koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja, na radno mjesto pročelnika jedinstvenog 

upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni 

prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

i ispunjava ostale uvjete za imenovanje. 



Redni broj: 2. 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

Kategorija:   III. 

Potkategorija:   Stručni suradnik 

Klasifikacijski rang:  8 

Broj izvršitelja:  1 

Naziv:    STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PRORAČUNA, 

RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA 

Stručno znanje: 

 sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ekonomskog smjera 

 najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

 položen državni stručni ispit 

 poznavanje rada na računalu 

 položen ispit za vozača B kategorije 

Opis poslova: 

 priprema nacrte proračuna, obračun proračuna, izvješća te druge programe iz 

samoupravnog djelokruga Općinskog vijeća i Načelnika, 

 obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove, poslove likvidature, blagajne, 

obračuna plaća i materijalno financijska poslovanja, 

 obavlja poslove izrade proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, 

 vodi evidenciju naplate i zaduženja grobnih mjesta, 

 obavlja poslove platnog prometa, prisilne naplate, razreza i naplate prihoda koji 

pripadaju Općini, 

 obavlja programske, analitičke i druge poslove općinske uprave vezane uz izvršenje 

proračuna i računovodstva, 

 obavlja i sve druge uredske poslove po nalogu načelnika i pročelnika. 

 

 

 

 

 

 

 



Redni broj: 3. 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

Kategorija:   III. 

Potkategorija:   Stručni suradnik 

Klasifikacijski rang:  8 

Broj izvršitelja:  1 

Naziv:    STRUČNI SURADNIK ZA KOORDINACIJU POSLOVA  

   OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKOG VIJEĆA 

Stručno znanje: 

 sveučilišni ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske struke 

 najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

 položen državni stručni ispit 

 poznavanje rada na računalu 

 aktivno poznavanje engleskog jezika, te još jednog stranog jezika pasivno 

 položen ispit za vozača B kategorije 

Opis poslova radnog mjesta: 

 obavlja sve administrativne poslove za potrebe načelnika, pročelnika te Općinskog 

vijeća i njegovih radnih tijela, 

 vodi propisane evidencije iz uredskog poslovanja, urudžbeni zapisnik, upisnik 

predmeta upravnog postupka, arhivu te prijem i otpremu pošte, 

 vodi zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, 

 vodi propisane evidencije o zaprimljenim očitovanjima, protokolarnim obvezama, 

evidenciju uzvanika i delegacija koje prima načelnik, 

 prima, otvara i otprema običnu i povjerljivu načelnikovu poštu, 

 prima stranke te daje potrebne informacije građanima, suradnicima i drugim 

zainteresiranim strankama, 

 obavlja i sve druge stručne i uredske poslove po nalogu načelnika i pročelnika. 

 

 

 

 

 

 



Redni broj: 4. 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

Kategorija:   II. 

Potkategorija:   Viši stručni suradnik 

Klasifikacijski rang:  6 

Broj izvršitelja:  1 

Naziv:    VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EKOLOGIJU, KULTURU I 

TURIZAM 

Stručno znanje: 

 magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke 

 najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

 položen državni stručni ispit 

 poznavanje rada na računalu 

 položen ispit za vozača B kategorije 

Opis poslova radnog mjesta: 

 koordinira aktivnosti na unapređenju zaštite okoliša, kulture i turizma, 

 kontaktira sa medijima iz područja zaštite okoliša, turizma i kulture, 

 organizira prikupljanje materijalnih i drugih dokaza radi utvrđivanja počinitelja 

onečišćenja okoliša, 

 obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redni broj: 5. 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

Kategorija:   III. 

Potkategorija:   Referent 

Klasifikacijski rang:  11 

Broj izvršitelja:  1 

Naziv:    REFERENT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO – KOMUNALNI  

   REDAR 

Stručno znanje: 

 srednja stručna sprema 

 najmanje jedna godina radnog iskustva 

 položen državni stručni ispit 

 položen ispit za vozača B kategorije 

 poznavanje rada na računalu 

Opis poslova radnog mjesta: 

 neposredno obavlja sve poslove iz nadležnosti komunalnog redarstva, 

 rješava u upravnom postupku do donošenja rješenja, 

 nadzire obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, groblja, javnih površina, 

javne rasvjete, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih 

površina, 

 obavlja poslove u vezi s obračunom i naplatom naknade za održavanje groblja, 

komunalne naknade, komunalnog doprinosa, korištenja javnih površina i sl.,  

 obavlja stambene poslove, poslove iz ovlasti vatrogastva, 

 obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Članak 9. 

Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika utvrđuje se posebnim zakonom i općim 

odlukama Općine Pićan. 

Članak 10. 

Radna mjesta službenika i namještenika utvrđena ovim Pravilnikom popunjavaju se na 

temelju natječaja odnosno oglasa. 

Na način i postupak prijema i rasporeda te ostvarivanje prava i obveze službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela primjenjuju se neposredno odredbe Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Članak 11. 

Natječaj za prijam službenika i namještenika raspisuje pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela, a za imenovanje pročelnika raspisuje načelnik, a provodi ga povjerenstvo koje se 

sastoji od predsjednika i dva člana. 

Povjerenstvo imenuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno načelnik Općine 

Pićan. 

Rješenje o prijmu u službu i rasporedu na radno mjesto službenika i namještenika donosi 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a rješenje o prijmu i rasporedu pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela donosi načelnik Općine Pićan. 

Članak 12. 

Na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom mogu se rasporediti osobe koje ispunjavaju 

uvjete u pogledu stručne spreme, radnog staža i drugih propisanih uvjeta. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, osoba se može rasporediti na radno mjesto službenika i ako 

nema položen državni stručni ispit, uz uvjet da je isti dužna položiti u roku od godine dana od 

prijma u službu. 

IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA 

Članak 13. 

Službenici će se poticati na trajno osposobljavanje i usavršavanje. 

Službenici su dužni trajno se osposobljavati za poslove radnog mjesta i usavršavati stručne 

sposobnosti i vještine u organiziranim programima izobrazbe putem radionica, tečajeva, 

savjetovanja, seminara i sl. 

 

 



Članak 14. 

Osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke bez radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za 

vježbenički staž mogu se primiti na rad u Jedinstveni upravni odjel u svojstvu vježbenika. 

Na prava i obveze vježbenika neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

V. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA 

Članak 15. 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju prava, obveze i odgovornosti utvrđene 

Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

ovim Pravilnikom i internim aktima. 

Za svoj rad i postupke službenici odgovaraju pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela. 

Članak 16. 

Službenici su dužni povjerene poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Zakona, drugih 

propisa, općih akata i pravila struke, te postupati po uputama pročelnika. 

Članak 17. 

Službenici odgovaraju za povredu službene dužnosti ukoliko povjerene poslove ne obavljaju 

savjesno, stručno i u predviđenim rokovima, ukoliko postupaju suprotno propisima ili 

pravilima o ponašanju za vrijeme službe ili u vezi sa službom. 

VI. PREMJEŠTAJ I RASPOLAGANJE SLUŽBENIKA 

Članak 18. 

Načini i uvjeti premještaja službenika na drugo radno mjesto, njegova prava i obveze u 

slučaju ukidanja pojedinih radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, uređena su 

Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

VII. RAD NA TEMELJU UGOVORA 

Članak 19. 

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela mogu se, u skladu sa zakonom, u opravdanim 

slučajevima, posebice kada u Jedinstvenom upravnom odjelu nema odgovarajućih službenika 

i namještenika za njihovo obavljanje ili kada se ti poslovi ne mogu obaviti u redovnom 

radnom vremenu ili u propisanim rokovima, ugovorom povjeriti osobi odgovarajućih stručnih 

sposobnosti, o čemu odluku donosi načelnik, a na prijedlog pročelnika. 

 



VIII. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM 

Članak 20. 

Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik. 

Pročelnik planira poslove i zadatke, raspoređuje ih na pojedine službenike i namještenike, 

daje upute za njihovo izvršavanje, prati izvršavanje poslova, obavlja nadzor nad radom 

službenika i namještenika, ukazuje na eventualne probleme koji se pojave u radu, predlaže 

način izvršavanja pojedinih poslova, prati stanje u djelokrugu rada te o uočenim pojavama 

obavještava Općinskog načelnika, te obavlja i druge poslove utvrđene Odlukom o ustroju 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan i ovim Pravilnikom. 

Članak 21. 

Do imenovanja pročelnika na način propisan Zakonom ili za vrijeme duže odsutnosti 

pročelnika, odnosno do njegova povratka na posao, Načelnik može iz redova službenika koji 

ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto privremeno imenovati osobu koja će po 

njegovom ovlaštenju obavljati dužnost pročelnika. 

Načelnik može u svakom trenutku opozvati dano ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka. 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 22. 

Službenici i namještenici zatečeni na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja 

na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima, 

zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o 

raspoređivanju na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom i Zakonom. 

Članak 23. 

Na pitanja koja nisu uređenja ovim Pravilnikom primjenjuju se Zakon, opći propisi o radu, te 

opći akti Općine Pićan. 

Članak 24. 

Prava iz radnog odnosa i druga prava u vezi sa službom u Jedinstvenom upravnom odjelu, 

koja nisu uređena ovim Pravilnikom, ostvaruju se primjenom posebnog Zakona i općim 

aktima. 

Članak 25. 

Rješenja koja donose pročelnik i načelnik radi ostvarivanja prava, obveza i odgovornosti 

službenika, na temelju Zakona, Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela i ovog 

Pravilnika, upravni su akti. 

 



Članak 26. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Pićan (Klasa: 022-05/10-01/50, Urbroj: 2144/05-01-10-3 od 31. 

kolovoza 2010. godine). 

Članak 27. 

Ovaj Pravilnik objavit će se na web stranici Općine Pićan, a stupa na snagu 07. listopada 

2015. godine. 

 

KLASA: 022-05/15-01/5 

URBROJ: 2144/05-01-15-3 

Pićan, 07. listopada 2015. godine 

 

Načelnik Općine Pićan 

Ivan Franković 

 

 

 

 

 

 


