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Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Uredbe o klasifikaciji radnih 
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 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, broj: 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 1. mijenja se i sada glasi: 
 „Naziv radnog mjesta: PROČELNIK/CA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
 Kategorija: I 
 Potkategorija: glavni rukovoditelj 
 Klasifikacijski rang: 1. 
 Stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera, 

                                najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim                                                    
  poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
  potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, položen državni 
  stručni ispit, znanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije.  

 Broj izvršitelja: 1 
 Opis poslova:  
  - rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom (dalje: JUO) u skladu sa zakonom i      
drugim propisima, odgovara za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad JUO-a u 
izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti, organizira, brine o izvršavanju i nadzire 
obavljanje poslova, daje upute za rad službenika i koordinira rad JUO-a,  
 
 



 2 

 
 

„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 
 
- izrađuje nacrte odluka i drugih općih akata iz nadležnosti JUO-a, općinskog vijeća i 
općinskog načelnika i osigurava njihovu provedbu, obavlja poslove u svezi pripreme 
sjednica i akata općinskog vijeća zajedno s općinskim načelnikom i predsjednikom 
općinskog vijeća, sudjeluje na sjednicama u savjetodavnom svojstvu te izrađuje 
odluke i zaključke sa istih sjednica, koordinira rad radnih tijela općinskog vijeća,    
 - vodi brigu o cjelokupnoj imovini Općine Dugi Rat te sudjeluje u pripremi nacrta 
proračuna i njegovih izmjena, 
 - provodi neposredan nadzor nad radom službenika i namještenika te poduzima 
mjere za osiguranje učinkovitosti u radu i izvršavanja poslova u skladu s zakonskim 
propisima i općim aktima, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju 
službenika i namještenika te o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za 
rad, ocjenjuje službenike JUO-a te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za 
povrede službene dužnosti,  
 - osigurava suradnju JUO-a s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i drugim institucijama, prati propise iz nadležnosti JUO-a,    
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima kao i one koje mu  
povjeri općinski načelnik.“                  
 

Članak 2. 
 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 
 

KLASA: 022-05/10-01/207      OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-02-15-1 
Dugi Rat, 04. svibnja 2015.                                                          Jerko Roglić, dipl.ing. v.r. 
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), a u svezi članka 
10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) , općinski načelnik donosi 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU  
za 2015. godinu  

 
I.  
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat u 2015. godini izvršiti će se 
popuna sljedećih radnih mjesta: 
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, magistar struke ili stručni specijalist pravnog 
smjera, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, 
- referent-komunalni redar, srednja stručna sprema tehničke ili društvene struke, 1 
izvršitelj/ica na određeno vrijeme,  
-  blagajnik i administrator, srednja stručna sprema ekonomskog smjera, 1 izvršitelj/ica na 
neodređeno vrijeme, 
- polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa stupnja 
obrazovanja: stručni prvostupnik/ica javne uprave, 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme,  
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- polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa stupnja 
obrazovanja: srednja stručna sprema upravnog smjera, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.  
 
 

      II.  
 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“-
službenom glasilu Općine Dugi Rat.  
 
 
 
KLASA: 022-05/15-01/06                                 OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-02-15-01               
Dugi Rat, 08. siječnja 2015.                                           Jerko Roglić, dipl.ing. v.r. 
  
 
 
     

 

 

 

  

 


