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Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), općinski
načelnik Općine Dugi Rat, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Dugi Rat
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, br. 13/10 i 07/14) u članku 3. stavak 1. iza riječi: „- Viši savjetnik za
društvene djelatnosti“ dodaju se riječi: „ -Viši referent za financije, gospodarstvo i EU
fondove“, dok se riječi: „ - Blagajnik i administrator“ brišu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK
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OPĆINSKI NAČELNIK:

KLASA: 022-05/10-01/208
URBROJ: 2155/02-02-15-1
Dugi Rat, 19. listopada 2015.

Jerko Roglić, dipl.ing. v.r.
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Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) i Uredbe o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
74/10 i 125/14), općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi
PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Dugi Rat
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi
Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 13/10, 03/13 i 07/14)
u članku 6. stavak 1. ispod naslova: „III. NAZIVI RADNIH MJESTA, OPISI
POSLOVA, STRUČNI I DRUGI UVJETI“ točka 5. mijenja se i sada glasi:
„Naziv radnog mjesta: VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU
FONDOVE
Kategorija: III
Potkategorija: viši referent
Klasifikacijski rang: 9.
Stručno znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske
struke i
najmanje jedna (1) godina radnog
iskustva na odgovarajućim
poslovima,
položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu,
poznavanje
engleskog jezika
Broj izvršitelja: 1
Opis poslova:
- obavlja sve poslove vezane za komunalnu i grobnu naknadu od utvrđivanja obveze
plaćanja istih naknada pravnim i fizičkim osobama, ažurira matičnu bazu podataka,
obračunava zaduženje komunalne naknade, vrši izračun i izdaje rješenja o
komunalnoj i grobnoj naknadi, šalje uplatnice i račune obveznicima plaćanja, vodi
blagajničko poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni
put, isplaćuje troškove prijevoza, račune isplaćene u gotovini), vodi knjigu izlaznih
računa i vrši obračun potrošnje goriva službenih vozila prema putnim radnim listama,
- evidentira zaduženja i naplatu komunalnog doprinosa i izdanih koncesijskih
odobrenja,
- temeljem sklopljenih ugovora zadužuje i šalje račune za zakupninu poslovnih
prostora u vlasništvu Općine, kao i za privremeno korištenje javno prometnih
površina,
2

„SLUŽBENI GLASNI“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT

- obavlja poslove naplate općinskih prihoda i knjiži uplate izvršene putem žiro računa,
- priprema i obrađuje podatke za ovrhe općinskih prihoda, provodi postupke prisilne
naplate sukladno Općem poreznom zakonu i sudjeluje u žalbenim postupcima,
sastavlja izvješća o provedenim postupcima ovrhe komunalne naknade i komunalnog
doprinosa te općenito o naplati općinskih prihoda,
- prati natječaje i priprema potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaje/pozive za
sufinanciranje nadležnih institucija,
- prati propise europske unije i sudjeluje u pripremi projektne dokumentacije vezano
uz EU fondove te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINSKI NAČELNIK:

KLASA: 022-05/10-01/207
URBROJ: 2155/02-02-15-2
Dugi Rat, 19. listopada 2015.

Jerko Roglić, dipl.ing. v.r.
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), a u svezi
članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), općinski načelnik Općine Dugi
Rat, donosi
IZMJENE PLANA PRIJAMA U SLUŽBU
za 2015. godinu

I.
U Planu prijama u službu za 2015. godinu u članku I. stavak 1. točka 3. mijenja se i
glasi:
„- viši referent za financije, gospodarstvo i EU fondove, sveučilišni prvostupnik struke ili
stručni prvostupnik ekonomske struke, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,“.
II.
Ove Izmjene Plana prijama stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenom glasniku“ - službenom glasilu Općine Dugi Rat.
OPĆINSKI NAČELNIK:

KLASA: 022-05/15-01/06
URBROJ: 2155/02-02-15-02
Dugi Rat, 21. listopada 2015.

Jerko Roglić, dipl.ing. v.r.

__________________________________________________________________________

3

