Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Odluke o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“
broj 4/07), članka 37. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“
broj 8/18) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14), Općinski načelnik Općine Lopar, dana 29. listopada
2018. godine, donio je

PRAVILNIK O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar, KLASA:01101/17-02/1, URBROJ:2169/02-02-17-01 od 06. lipnja 2017. godine, u Dodatku I., u dijelu
Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, mijenja se točka 6 i ista
sada glasi:
RUKOVODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Kategorija:
I.
Potkategorija: Rukovoditelj
Klasifikacijski rang: 7.
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
- rukovodi radom Odsjeka te osigurava zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz
nadležnosti Odsjeka utvrđenih zakonom, drugim propisima i aktima te ovim Pravilnikom
(planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar Odsjeka, u skladu s planovima i općim
aktima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika),
- izrađuje nacrte općih i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva (nacrt programa
održavanja i programa izgradnje komunalne infrastrukture i sl.) te osigurava i nadzire izvršavanje
odluka, zaključaka i drugih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iz djelokruga rada
Odsjeka,
- priprema i prati projekte izgradnje i održavanja komunalne i društvene infrastrukture i po
potrebi izvješćuje načelnika
- vodi postupak donošenja prostornih planova, priprema dokumentaciju za ishođenje dozvola za
gradnju objekata infrastrukture i objekata u općinskom vlasništvu,
- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa te daje prijedlog za primjenu istih, izdaje naloge za
obavljanje konkretnih poslova djelatnicima Odsjeka kada to ocijeni potrebnim,
- daje mišljenja, tumačenja i odgovore po predmetima u okviru svoje nadležnosti te radi sa
strankama po predmetima iz djelokruga rada Odsjeka,
- izvještava Pročelnika, Općinskog načelnika i Općinsko vijeće prema potrebi o radu Odsjeka,
- ažurira web stranicu Općine Lopar iz područja svog rada,
- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika, Općinskog načelnika i njegova zamjenika.
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OPIS STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA:
- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke i najmanje četiri godine radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni stručni ispit
- znanje najmanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, njemački);
- poznavanje rada na računalu.

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA:

Složenost poslova

Samostalnost u radu

Stupanj suradnje s drugim tijelima i
komunikacije sa strankama

Stupanj odgovornosti i utjecaj na
donošenje odluka

Stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju
obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju
složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova
unutarnje ustrojstvene jedinice
Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u
radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći
nadređenog pri rješavanju stručnih problema
Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji
uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s
nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu
prikupljanja ili razmjene informacija
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za
materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost
za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu
postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim
ustrojstvenim jedinicama

Članak 2.
Ove II. Izmjene Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja, a biti će objavljene na
internetskim stranicama Općine Lopar.

KLASA:011-01/17-02/01
URBROJ:2169/02-02-18-01
Lopar, 29. listopada 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Borić, v.r.
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