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1.  
 
Na temelju članka 4. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', 
broj 86/08. i 61/11.), članka 32. Uredbe o 
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'', broj 74/10), članka 22. 
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
Jedinstvenog upravnog odjela (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka 10/10) i 
članka 48. Statuta Općine Župa dubrovačka 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka donosi 
sljedeći 

 
PRAVILNIK 

o Izmjenama i dopunama Pravilnika  
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela 

Općine Župa dubrovačka 
 

Članak 1. 
 
U Pravilniku o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 11/10, 26/11, 4/12, 11/13 i 
17/13) u članku 6. stavku 1. u podstavku 
Redni broj: 2.: mijenja se tekst i glasi: 
 
''najmanje tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima'' 
 
U članku 6. stavku 1. podstavak Redni broj: 
3. mijenja se i glasi: 
 
''Redni broj: 3 
 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Kategorija:   II. 
Potkategorija: Potkategorija 
rukovoditelja 
Klasifikacijski rang: 4 
 
Naziv: POMOĆNIK VODITELJA 

ODSJEKA OPĆIH I 
PRAVNIH POSLOVA  

Stručno znanje: magistar struke ili stručni 
specijalist ekonomskog 
ili drugog društvenog 
smjera 
najmanje jedna godina 
radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima 
komunikacijske vještine 
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položen državni stručni 
ispit 
poznavanje rada na 
računalu  

 
Broj izvršitelja: 1 
 
OPIS POSLOVA 

Poslovi radnog mjesta % 
Obavlja poslove Voditelja odsjeka;  10 
Priprema i operativno vodi sve 
postupke javne nabave (bagatelne, 
male i velike vrijednosti) u Općini 
kao i postupke koji se vode sukladno 
Odluci o obavljanju komunalnih 
djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora; 

 
 

20 

Izrađuje Ugovore sa izabranim 
izvođačima i prati njihovo 
provođenje;  

10 

Provodi i rješava imovinsko-pravne 
odnose za potrebe Općine; 

10 

Prati propise u svezi s javnom 
nabavom (bagatelne, male i velike 
vrijednosti); 

 
5 

Zastupa Općinu pred pravosudnim 
tijelima i tijelima državne uprave; 

15 

Obavlja poslove izrade Pravilnika u 
svezi javne nabave, Plana nabave, 
evidencija, izvješća i ostalih 
dokumenta potrebnih za zakonito 
provođenje postupka javne nabave; 

 
 

30 

'' 
 
U članku 6. stavku 1. podstavak Redni broj: 
7. mijenja se tekst i glasi: 
''najmanje tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima'' 
 
U članku 6. stavku 1. podstavak Redni broj: 
8. mijenja se tekst i glasi: 
''najmanje jedna godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima'' 

 
U članku 6. stavku 1. podstavak Redni broj: 
9. mijenja se tekst i glasi: 
''najmanje jedna godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima'' 
 
U članku 6. stavku 1. podstavak Redni broj: 
10. mijenja se tekst i glasi: 
''najmanje jedna godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima'' 
 
U članku 6. stavku 1. podstavak Redni broj: 
12. mijenja se tekst i glasi: 
''najmanje tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima'' 
 
U članku 6. stavku 1. podstavak Redni broj: 
13. mijenja se tekst i glasi: 
''najmanje jedna godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima'' 
 
U članku 6. stavku 1. podstavak Redni broj: 
15. mijenja se tekst i glasi: 
 
''Redni broj: 15 
 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Kategorija:   II. 
Potkategorija: Viši savjetnik 
Klasifikacijski rang: 4 
 
Naziv: VIŠI SAVJETNIK ZA 

NAPLATU I NADZOR  
Stručno znanje: magistar struke ili 

stručni specijalist ekonomskog ili 
drugog društvenog smjera 
najmanje jedna godina radnog 
iskustva na odgovarajućim 
poslovima 
komunikacijske vještine 
položen državni stručni ispit 

poznavanje rada na računalu  
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Broj izvršitelja: 1'' 
 
U članku 6. stavku 1. podstavak Redni broj: 
17. mijenja se tekst i glasi: 
''najmanje jedna godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima'' 
 
U članku 6. stavku 1. podstavak Redni broj: 
18. mijenja se tekst i glasi: 
''najmanje tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima'' 
 
U članku 6. stavku 1. podstavak Redni broj: 
20. mijenja se tekst i glasi: 
''najmanje tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima'' 
 

Članak 2. 
 

Sve nespomenute odredbe Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Župa dubrovačka (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
11/10, 26/11, 4/12, 11/13 i 17/13) ostaju 
nepromijenjene.  

 
Članak 3. 

 
Zadužuje se Odsjek za opće i pravne poslove 
da utvrdi i izda pročišćeni tekst Pravilnika o 
unutarnjem redu Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 4. 
 
Ovaj Pravilnik o Izmjenama stupa na snagu 
prvog dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka" i na 
oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 011-01/10-01/05   
URBROJ: 2117/08-01-14-6 
 

Srebreno, 7. siječnja 2014. 
                                                                                 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
2. 
 
Temeljem članka 10. Stavka 2. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'' broj 86/08 i 61/11) na 
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela, Općinski načelnik Općine Župa 
dubrovačka donio je dana 8. siječnja 2014. 
slijedeći 

PLAN 
prijma u službu u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Župa dubrovačka za 2014. 
  

Članak 1. 
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Župa dubrovačka za 
2014. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje 
se prijam službenika i namještenika u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Župa 
dubrovačka za 2014. godinu. 
  

Članak 2. 
 

Utvrđuje se da je na temelju Pravilnika o 
unutarnjem redu Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka'' 
br. 11/10, 26/11, 4/12, 11/13 i 17/13) u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa 
dubrovačka, od ukupno predviđenih 
dvadesetdva (22) radna mjesta, raspoređeno 
na radna mjesta 15 (petnaest) službenika na 
neodređeno vrijeme. 
a) popunjena radna mjesta na neodređeno su: 
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 
(1/1)) 
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- u Odsjeku za opće i pravne poslove – 
voditelj odsjeka (1/1) 
- u Odsjeku za opće i pravne poslove – viši 
savjetnik za javnu nabavu (1/1) 
- u Odsjeku za opće i pravne poslove – 
administrativna tajnica (1/1) 
- u Odsjeku za opće i pravne poslove – 
administrativni referent arhivar (1/1) 
- u Odsjeku za komunalno gospodarstvo – 
voditelj odsjeka (1/1) 
- u Odsjeku za  komunalno gospodarstvo – 
komunalni referent (1/1) 
- u Odsjeku za  komunalno gospodarstvo – 
referent-komunalni redar (2/2) 
- u Odsjeku za  financije i proračun – 
voditelj odsjeka (1/1) 
- u Odsjeku za  financije i proračun – viši 
savjetnik za računovodstvo (1/1) 
- u Odsjeku za  financije i proračun – 
referent za financije (1/1) 
- u Odsjeku za društvenu djelatnost i kulturu 
– voditelj odsjeka (1/1) 
- u Odsjeku za društvenu djelatnost i kulturu 
– voditelj odsjeka (1/1) 
- u Odsjeku za društvenu djelatnost i kulturu 
– stručni suradnik za društvene djelatnosti 
(1/1) 
- u Odsjeku za zaštitu okoliša i prostorno 
uređenje – voditelj odsjeka (1/1) 
 
b) nepopunjena radna mjesta su: 
- u Odsjeku za opće i pravne poslove – 
namještenik - čuvar/portir (1/1) 
- u Odsjeku za  komunalno gospodarstvo – 
viši savjetnik za vodoopskrbu, fekalnu… 
(1/1) 
- u Odsjeku za  komunalno gospodarstvo – 
stručni suradnik za javne površine…(1/1) 
- u Odsjeku za  financije i proračun – viši 
savjetnik za naplatu i nadzor (1/1) 
- u Odsjeku za društvene djelatnosti – viši 
savjetnik za društvene djelatnosti… (1/1) 

- u Odsjeku za zaštitu okoliša i prostorno 
uređenje – viši savjetnik za zaštitu okoliša 
(1/1) 
- u Odsjeku za gospodarenje nekretninama – 
voditelj odsjeka (1/1) 
 

Članak 3. 
 
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Župa dubrovačka u 2014. godini planira se: 

- prijam višeg savjetnika za zaštitu 
okoliša …………………..…… (1/1), 

- prijam višeg savjetnika za naplatu i 
nadzor……………………….(1/1), 

- prijam višeg savjetnika za društvene 
djelatnosti (glasnogovornik) (1/1). 

 
Članak 4. 

 
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
može donijeti izmjenu Plana prijma u službu 
u suradnji sa pročelnikom Jedinstvenog 
upravnog odjela, a na temelju obrazloženih 
zahtjeva a koji moraju biti usklađene s 
proračunom Općine Župa dubrovačka za 
2014. godinu, odnosno njegovim dopunama 
i izmjenama. 
                                                               

Članak 5. 
 

Plan prijma u službu stupa na snagu danom 
donošenja o objavit će su u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 112-01/14-01/03  
URBROJ: 2117/08-01-14-1   
         
Srebreno, 8. siječnja 2014. 
 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
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3. 
 
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i 
članka 48. Statuta Općine Župa dubrovačka 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka donosi 
sljedeći 

Z A K L J U Č A K 
o imenovanju članova Upravnog odbora 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa 

dubrovačka 
 

1. U Upravni odbor Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Župa 
dubrovačka imenuju se: 
- gosp. Lovorko Klešković iz 

Čibače i 
- gosp. Miroslav Marić iz Čibače. 

 
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Člankom 48. stavka 1. točke 6. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) 
propisano je da općinski načelnik, 
gradonačelnik, odnosno župan imenuje i 
razrješuje predstavnike jedinice lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave 
u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 

društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. 
stavka 1. točke 5. istog Zakona. 
 Člankom 28. i 29. Statuta 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa 
dubrovačka propisano je da se dva člana 
Upravnog odbora imenuju iz redova 
predstavnika Općine Župa dubrovačka i da 
mandat člana Upravnog odbora traje četiri 
godine. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka.  
 
KLASA: 214-01/14-01/02 
URBROJ: 2117/08-01-14-1 
 
Srebreno, 19. siječnja 2014. 
 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
4. 
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), u svezi članka 
30. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (NN, broj 
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 
174/04, 38/09 i 80/10), te članka 35. Statuta 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa 
dubrovačka od 23.11.2009. godine,   
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
donosi sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 
Potvrđuje se predloženi kandidat Željko 
Miloslavić iz Buića, Buići 8, rođen 
01.03.1967. godine, OIB 55139483887 za 
zapovjednika dobrovoljne vatrogasne 
postrojbe DVD-a Župa dubrovačka. 
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Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Člankom 30. stavak 2. Zakona o 
vatrogastvu (NN, broj 106/99, 117/01, 
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) 
propisano je da zapovjednika postrojbe 
dobrovoljnog vatrogasnog društva imenuje 
nadležno tijelo vatrogasnog društva, a 
potvrđuje ga općinski načelnik.  
Na Skupštini DVD-a Župa dubrovačka 
održanoj 19. siječnja 2014. godine za 
zapovjednika dobrovoljne vatrogasne 
postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Župa dubrovačka izabran je Željko 
Miloslavić iz Buića, Buići 8, rođen 
01.03.1967. godine, OIB 55139483887. 
DVD Župa dubrovačka se obratilo 
Općinskom načelniku za potvrđivanje 
izbora, te je slijedom navedenog riješeno kao 
u izreci zaključka. 
 
KLASA: 214-01/14-01/03 
URBROJ: 2117/08-01-14-2 
 
Srebreno, 21. siječnja 2014. 
 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
 
 


