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SADRŽAJ
Članak 1.
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Pravilnik o Izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Župa dubrovačka……..…………...1.
OPĆINSKO VIJEĆE
2. Odluka o Izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
Općinske uprave Općine Župa
dubrovačka..….……..…………….3.
___________________________________
1.
Na temelju članka 4. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'',
broj 86/08, 61/11, 112/19), članka 32.
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'', broj 74/10,
125/14) i članka 48. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09, 6/13, 3/18), na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Župa dubrovačka Općinski
načelnik Općine Župa dubrovačka donosi
sljedeći
PRAVILNIK
o Izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Župa dubrovačka

U
Pravilniku
o
unutarnjem
redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 13/19) u članku 5. stavak
3. se briše.
Članak 2.
U Članku 16. stavcima 1. i 2., Članku 18.
stavku 1., Članku 19. riječ ''djelatnik'' u
određenom broju i padežu zamjenjuje se
riječima: ''službenik i namještenik'' u
odgovarajućem broju i padežu.
Članak 3.
U Sistematizaciji radnih mjesta, koja je
sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu u
opisu poslova Pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela (Redni broj: 1), u opisu
poslova Višeg savjetnika za računovodstvo
(Redni broj: 13), riječ: ''djelatnik'' u
određenom broju i padežu zamjenjuje se
riječima: ''službenik i namještenik'' u
odgovarajućem broju i padežu.
Članak 4.
U Sistematizaciji radnih mjesta, koja je
sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu u
opisu poslova Pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela (Redni broj: 1) brišu se
riječi: ''i predsjedniku Općinskog vijeća''.
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U opisu poslova Voditelj Odsjeka za opće i
pravne poslove (Redni broj: 2) briše se: '','' i
riječi: ''Općinskog načelnika i predsjednika
Općinskog vijeća''.
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imovinsko-pravne poslove'', a riječi:
''Potkategorija rukovoditelj'' zamjenjuju se
riječima: ''Viši savjetnik''.
Opis razine standardnih mjerila za
klasifikaciju radnih mjesta (Redni broj: 3)
mijenja se i glasi:

U opisu poslova Pomoćnik Voditelja
Odsjeka za opće i pravne poslove (Redni
broj: 3) brišu se riječi: ''i Općinskog
načelnika''.

U Sistematizaciji radnih mjesta, koja je
sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu u
opisu poslova Voditelj Odsjeka za opće i
pravne
poslove,
Voditelj
Odsjeka
komunalno gospodarstvo, Voditelj Odsjeka
za proračun i financije, Voditelj Odsjeka za
društvene djelatnosti, Voditelj Odsjeka za
zaštitu okoliša i prostorno uređenje i Voditelj
Odsjeka za gospodarenje nekretninama
riječi: ''četiri godine'' zamjenjuju se riječima:
''pet godina''.

''– magistar pravne ili ekonomske struke,
najmanje četiri godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima, organizacijske
sposobnosti i komunikacijske vještine
potrebne za uspješno obavljanje povjerenih
poslova, položen državni stručni ispit,
poznavanje rada na računalu,
– stupanj složenosti koji uključuje izradu
akata iz djelokruga upravnoga tijela, poslove
pravnog zastupanja, vođenje upravnoga
postupka i rješavanje najsloženijih upravnih
i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga
tijela, sudjelovanje u izradi strategija i
programa i vođenje projekata;
– stupanj samostalnosti koji uključuje
povremeni nadzor te opće i specifične upute
rukovodećeg službenika;
– stupanj odgovornosti koji uključuje
odgovornost za materijalne resurse s kojima
službenik radi, pravilnu primjenu postupaka
i metoda rada te provedbu odluka iz
odgovarajućeg područja;
– stupanj stručne komunikacije koji
uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga
tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i
razmjene informacija.''

Članak 7.

Članak 8.

U Sistematizaciji radnih mjesta, koja je
sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu u
opisu poslova naziv radnog mjesta:
''Pomoćnik Voditelja Odsjeka za opće i
pravne poslove'' (Redni broj: 3) mijenja se i
glasi: ''Viši savjetnik za javnu nabavu i

U Sistematizaciji radnih mjesta, koja je
sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu u
opisu poslova naziv radnog mjesta:
''Administrativni referent arhivar/ekonom''
(Redni broj: 5) mijenja se i glasi:
''Administrativni referent – ekonom'' a u

Članak 5.
U Sistematizaciji radnih mjesta, koja je
sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu u
opisu poslova Referent – Komunalni redar
(Redni broj: 11) riječi: ''Naplaćuje mandatne
globe i predlaže pokretanje prekršajnog
postupka'' zamjenjuju se riječima: ''Donosi
odobrenja o prokopavanju javnoprometne
površine''.
Članak 6.
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opisu poslova brišu se riječi: ''i Zakona o
arhivskom gradivu i arhivama''.
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o Izmjenama O D L U K E
o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave
Općine Župa dubrovačka

Članak 9.
Članak 1.
Sve nespomenute odredbe Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Župa dubrovačka (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj
13/19) ostaju nepromijenjene.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Općinske
uprave Općine Župa dubrovačka (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj
10/10) u članku 15. stavku 2. iza riječi:
''pročelniku'' stavlja se ''.'', a riječi: '' i
Općinskom načelniku'' se brišu.
U stavku 3. i 4. riječi: ''zasnivanje radnog
odnosa'' u određenom padežu zamjenjuje se
riječima:
''prijama
u
službu''
u
odgovarajućem padežu.

Članak 10.
Ovaj Pravilnik o Izmjenama stupa na snagu
osmog dana nakon objave u "Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka" i na
oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka.

Članak 2.
KLASA: 011-01/17-01/03
URBROJ: 2117/08-01-20-2

U Članku 18. stavku 1. riječi: ''na rad''
zamjenjuje se riječima: ''u službu''.

Srebreno, 17. siječnja 2020.
Članak 3.
Općinski načelnik
U Članku 8. stavku 1. točki 23., Članku 10.
stavku 1. točki 31., Članku 11. stavku 1.
točki 25., Članku 15. stavku 3., Glavi V.,
Članku 18. stavcima 1. i 2., Članku 19. riječ
''djelatnik'' u određenom broju i padežu
zamjenjuje se riječima: '' službenik i
namještenik'' u odgovarajućem broju i
padežu.

Silvio Nardelli, v.r.

2.
Na temelju članka 53. 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,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka" br. 8/09,
6/13, 3/18) Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 20. sjednici održanoj 13.
veljače 2020. godine donijelo je

Članak 4.
Ova Odluka o Izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske
uprave Općine Župa dubrovačka stupa na
snagu osmog dana od dana objave u
Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka.

ODLUKU
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KLASA: 011-01/10-01/04
URBROJ: 2117/08-02-20-2
Srebreno, 13. veljače 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.
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