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1.
Na temelju članka 4. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11), članka 34. Statuta općine Dugi Rat („Službeni glasnik“
- službeno glasilo Općine Dugi Rat broj: 2/18 i 2/20), članka 8. Odluke o ustrojavanju Jedinstvenog
upravnog odjela općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat broj: 6/16 ) i
članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne
novine" br. 74/10 i 125/14), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat,
općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 05. siječnja 2021. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Dugi Rat

Članak 1.
U članku 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat
(“Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat broj: 8/16 – dalje u tekstu: Pravilnik) briše se

stavak 2.
Članak 2.
Članak 10. Pravilnika briše se u cijelosti.
Članak 3.
Dosadašnji članci od 11. do 14. postaju članci od 10. do 13.
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Članak 4.
U sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu za radna mjesta pod rednim brojem 1.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, te 3. Viši savjetnik za društvene djelatnosti i javnu nabavu u opisu
razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta kod navođenja stručnog znanja riječi “pravog
smjera” zamjenjuju se riječima: “pravne struke”.
U sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu za radno mjesto pod rednim brojem 2.
Viši savjetnik za proračun i financije u opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta kod
navođenja stručnog znanja riječi “ekonomskog smjera” zamjenjuju se riječima: “ekonomske struke”.
Članak 5.
(1) U sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu za radno mjesta pod rednim brojem 6.
Referent - komunalni redar u opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta kod navođenja
stručnog znanja riječi: “srednja stručna sprema (IV) stupanj građevinske struke” zamjenjuju se riječima:
“najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko
obrazovanje”.

(2) U opisu poslova i zadataka referenta/komunalnog redara alineja 7. koja glasi:
- “podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnih i drugih prijava te poduzima druge propisna mjere za
otklanjanje uočenih nepravilnosti”
briše se u cijelosti.
Članak 6.

(1) U sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu naziv radnog mjesta pod rednim
brojem 7. Komunalno-prometni redar mijenja se i glasi: “Referent - komunalno-prometni redar”.
(2) U opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta kod navođenja stručnog znanja riječi
“srednja stručna sprema (IV stupanj) tehničke struke” zamjenjuju se riječima:
“najmanje srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju”.

Članak 7.
U sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu za radno mjesto pod rednim brojem 8.
Administrativni tajnik u opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta kod navođenja
stručnog znanja iza riječi “srednja stručna sprema” dodaju se riječi: “ekonomske ili upravne struke”.
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Članak 8.
U popisu radnih mjesta koji je sastavni dio sistematizacije radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
za radna mjesta “Viši referent za financije, gospodarstvo i EU fondove” i “Viši referent za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša” ispravlja se pogrešno upisan klasifikacijski rang “4” u ispravan
klasifikacijski rang “9”.

Članak 9.
Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” –
službenom glasiilu Općine Dugi Rat.

OPĆINSKI NAČELNIK:

KLASA: 023-05/16-01/01
URBROJ:2155/02-02/1-20-2
Dugi Rat, 05. siječnja 2021.

Jerko Roglić, dipl.ing.

______________________________________________________________________________________
2.

Na temelju članka 4. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11), članka 34. Statuta općine Dugi Rat („Službeni glasnik“
- službeno glasilo Općine Dugi Rat broj: 2/18 i 2/20), članka 43. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine" br. 74/10 i 125/14), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi
Rat, općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 05. siječnja 2021. godine donosi

DOPUNU PRAVILNIKA
o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona Općine Dugi Rat

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu i poslovanju Vlastitog pogona Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ –
službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 8/2016) u članku 9. stavku 1. točci 2. Namještenik za obavljanje
poslova komunalnih djelatnosti, u Opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, kod
navođenja stručnog znanja iza riječi “srednja stručna sprema” dodaju se riječi: “elektrotehničke,
strojarske ili pomorsko-prometne struke”.
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Članak 2.

Ova dopuna Pravilnika o unutarnjem redu i poslovanju Vlastitog pogona Općine Dugi Rat stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINSKI NAČELNIK:

KLASA: 022-05/17-01/13
URBROJ: 2155/02-02/1-20-3
Dugi Rat, 05. siječnja 2021.

Jerko Roglić, dipl. ing.

______________________________________________________________________________________
3.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu („Narodne Novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19) , članka 34.
Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 2/18 i 2/20), a u
svezi članka 3. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08 i 61/11, 04/18 i 112/19), općinski načelnik dana 05. siječnja
2021. godine, donosi

IZMJENE PRAVILNIKA O RADU

Članak 1.
U članak 5. mijenjaju se stavci 1. i 2. Pravilnika o radu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno
glasilo broj 10/2016) te sada glase:
„(1) Evidenciju radnog vremena službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu vodi administrativni tajnik ili
drugi službenik po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
(2) Evidenciju radnog vremena službenika i namještenika u Vlastitom pogonu Općine vodi administrativni
tajnik ili drugi službenik ili namještenik po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.“
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Članak 2.

Ove izmjene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” – službenom
glasilu Općine Dugi Rat.

KLASA: 022-05/16-01/267
URBROJ:2155/02-02/1-20-2
Dugi Rat, 05. siječnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

