REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RADOBOJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/18-01/015
URBROJ: 2140/04-18-2
Radoboj, 12.10.2018.
Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), članka 39. Statuta Općine
Radoboj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 10/13, 7/14 i 12/18) i članka 8.
Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Radoboj (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 8/06) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela,
općinski načelnik Općine Radoboj donosi
PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE RADOBOJ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi radnih mjesta, broj izvršitelja,
osnovni podaci o radnom mjestu, opisi poslova i radnih zadataka, stručni i drugi uvjeti potrebni za
raspored na radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Radoboj te druga pitanja od
značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, upravne i druge poslove određene zakonom,
podzakonskim aktima te Statutom Općine Radoboj i Odlukom o ustroju i djelokrugu rada
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Radoboj.
Članak 3.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornosti, u potpisu pismena
te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika
raspoređenog na odnosno radno mjesto.
Riječi i pojmovi koji imaju radno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako
na muški i ženski rod.
Članak 4.
Radna mjesta službenika i namještenika klasificiraju se u odgovarajuće kategorije,
potkategorije, razine potkategorija i klasifikacijski rang odgovarajućom primjenom standardnih
mjerila iz Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

II. USTROJSTVENE JEDINICE
Članak 5.
Unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Radoboj Odlukom o ustroju i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Radoboj ustrojen je Vlastiti pogon Općine Radoboj (dalje u
tekstu: Vlastiti pogon) kao ustrojstvena jedinica za obavljanje komunalnih poslova.

III. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Članak 6.
U skladu s odredbom članka 1. i članka 4. ovog Pravilnika u Jedinstvenom upravnom
odjelu klasificiraju se radna mjesta kako slijedi:
R.B.

NAZIV RADNOG MJESTA

BROJ IZVRŠITELJA

1.1.

PROČELNIK

1

Kategorija radnog mjesta
I.

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Potkategorija radnog
Razina potkategorije
mjesta
radnog mjesta
Glavni rukovoditelj
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Izrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće i općinski
načelnik, pruža stručnu potporu radu Općinskog načelnika i Općinskog vijeća i njihovih
radnih tijela, obavlja stručne poslove vezane uz pripremu i organizaciju sjednica Općinskog
vijeća i njegovih radnih tijela, koordinira i kontrolira pripremu materijala za sjednice
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela te organizira pravovremenu dostavu materijala
općinskim vijećnicima, pruža stručnu pomoć mjesnoj samoupravi
Prati propise te usklađuje akte Općine sa zakonima i drugim propisima koji se odnose na
samoupravni djelokrug Općine, izrađuje nacrte i prijedloge općih akata te donosi druge akte
iz samoupravnog djelokruga Općine ili usmjerava i koordinira njihovu izradu; izrađuje
prijedloge ugovora te nadzire njihovu realizaciju, izrađuje izvješća vezana uz poslove iz
nadležnosti; izrađuje prijedloge općih akata te donosi pojedinačne upravne i druge akte
radno pravne prirode za sve službenike i namještenike
Planira, organizira i upravlja radom odjela i odgovara za njegov rad, neposredno rukovodi
službenicima i namještenicima u odjelu i pomaže im u složenijim poslovima, osigurava
uvjete za njihovo osposobljavanje i usavršavanje, poduzima mjere za unapređenje rada i
daje stručne upute; obavlja najsloženije poslove te rješava u prvom stupnju u postupcima iz
djelokruga odjela
Obavlja složene i druge potrebne poslove vezano za materijalno-financijsko poslovanje i
provedbu proračuna, organizira pripremu nacrta proračuna, obračuna proračuna i drugih
financijskih dokumenata, računopolagač za izvršenje proračuna, ovjerava račune za
plaćanje
Prati i proučava propise, priprema nacrte i prijedloge općih akata te donosi druge akte iz
područja predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog školstva, sporta, kulture, tehničke
kulture, socijalne skrbi i zdravstva,
Zastupa Općinu u sporovima pred sudom, državnim i drugim tijelima kada Općinu ne
zastupa odvjetnik
Samostalno vodi postupke i donosi rješenja iz djelokruga imovinsko pravnih odnosa,
upravljanja i gospodarenja imovinom, organizira i provodi postupke javne i jednostavne
nabave
Stalno i stručno komunicira unutar i izvan odjela; osigurava koordinaciju i suradnju s
nadležnim gradskim, županijskim, državnim i drugim tijelima, pravnim i fizičkim osobama te
ustanovama
Organizira, rukovodi i nadzire rad Vlastitog pogona, priprema nacrte akata iz djelokruga
rada Vlastitog pogona, odgovara Općinskom načelniku za financijsko poslovanje i

Klasifikacijski rang
1
Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog
posla
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2
3

3
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zakonitost rada Vlastitog pogona, izrađuje godišnji program rada te podnosi godišnje
izvješće o radu Vlastitog pogona općinskom načelniku, uz suglasnost općinskog načelnika
sklapa ugovore s fizičkim i pravnim osobama za potrebe vlastitog pogona, provodi nadzor
nad izvršavanjem propisa i općih akata u svezi groblja, donosi rješenja za plaćanje grobnih
naknada
Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika
2
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
-magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
- najmanje 5 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno
Potrebno stručno znanje
upravljanje upravnim odjelom,
-položen državni stručni ispit,
-znanje rada na osobnom računalu.
Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i
Složenost poslova
koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata te rješavanje
strateških zadaća.
Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanje o najsloženijim
Samostalnost u radu
stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku
upravnog tijela.
Stupanj suradnje s drugim
Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na provedbu
tijelima i komunikacije sa
plana i programa upravnog tijela.
strankama
Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za
Stupanj odgovornosti i utjecaj zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost,
na donošenje odluka
najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje
i provedbu ciljeva upravnog odjela.

R.B.

NAZIV RADNOG MJESTA

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVENO KNJIGOVODSTVENE
POSLOVE
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Potkategorija radnog
Razina potkategorije
Kategorija radnog mjesta
mjesta
radnog mjesta
II.
Viši stručni suradnik
-

BROJ IZVRŠITELJA

1.2.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

1

Klasifikacijski rang
6.
Približan postotak
vremena potreban
za obavljanje
poslova
10

Prati zakone i druge podzakonske akte te sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada
Prati javne pozive/natječaje za dostavu projekata za su/financiranje iz EU fondova ili drugih
izvora te sudjeluje u pripremi projektne dokumentacije
Sudjeluje u postupku javne i jednostavne nabave te postupku za davanje koncesija
Samostalno vodi postupak te donosi rješenja za utvrđivanje općinskih poreza, obavlja poslove
naplate poreza i drugih prihoda
Organizira i obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove oko vođenja glavne knjige i
dnevnika te ostalih analitičkih knjigovodstvenih evidencija prema potrebi, sudjeluje u usklađivanju
analitičkih evidencija sa stanjem u glavnoj knjizi
Prati i analizira izvršenje proračuna, sastavlja financijske i statističke izvještaje
Vodi evidenciju sklopljenih ugovora
Obavlja potrebne radnje vezane za popis imovine i obveza
Organizira i obavlja poslove obračuna i isplate plaća i drugog dohotka, kao i izradu propisanih
izvještaja vezanih uz plaće i drugi dohodak
Obavlja poslove vezano za zaštitu osobnih podataka sukladno posebnim propisima te poslove
vezano uz ostvarivanje prava na pristup informacijama, izrađuje godišnja izvješća i izvješća po
potrebi općinskog načelnika, izrađuje i vodi brigu o katalogu informacija Općine te obavlja druge
poslove sukladno posebnom zakonu
Stručno komunicira izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija
Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

10
10
15
15
10
5
5
10

5
2
3

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave
- poznavanje rada na osobnom računalu
Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove
unutar upravnoga tijela.
Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute
nadređenog službenika.

Složenost poslova
Samostalnost u radu
Stupanj suradnje s drugim
tijelima i komunikacije sa
strankama
Stupanj odgovornosti i utjecaj
na donošenje odluka

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar tijela te povremenu
komunikaciju izvan tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

R.B.

NAZIV RADNOG MJESTA

1.3

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU PROJEKATA

Kategorija radnog mjesta
II.

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Potkategorija radnog
Razina potkategorije
mjesta
radnog mjesta
Viši stručni suradnik
-

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

BROJ IZVRŠITELJA

1
Klasifikacijski rang
6.
Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje poslova

Prati pozive i natječaje za dostavu projektnih prijedloga koji se kandidiraju za
financiranje/sufinanciranje iz EU fondova ili drugih izvora, predlaže mogućnosti za korištenje
40
istih, ispunjava projektne prijave
Sudjeluje u pripremi dokumentacije za realizaciju međunarodnih i drugih projekata od interesa
5
za Općinu
Vodi evidenciju projekata i prijava na natječaje/javne pozive
10
Prati realizaciju odobrenih projekata te sastavlja potrebna izvješća o utrošku sredstava
15
Obavlja poslove oko izrade i praćenja izvršenja strategije razvoja Općine te sudjeluje u izradi
5
plana razvojnih programa
Prati zakonske propise i sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada
10
Stručno komunicira izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija
10
Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika
5
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Potrebno stručno znanje
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu
Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove
Složenost poslova
unutar upravnoga tijela.
Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute
Samostalnost u radu
nadređenog službenika.
Stupanj suradnje s drugim
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar
tijela te
tijelima i komunikacije sa
povremenu komunikaciju izvan tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.
strankama
Stupanj odgovornosti i utjecaj na
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
donošenje odluka
službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

R.B.

NAZIV RADNOG MJESTA

BROJ IZVRŠITELJA

1.4.

STRUČNI SURADNIK– KOMUNALNI REDAR

1

Kategorija radnog mjesta
III.

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Potkategorija radnog
Razina potkategorije
mjesta
radnog mjesta
Stručni suradnik
-

Klasifikacijski rang
8.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje poslova

Vodi postupak i rješava u upravnim i neupravnim stvarima izdavanja akata prema propisima
komunalnog gospodarstva, uređenja prometa i sigurnosti prometa na cestama, vodi upravne
i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine vezane na pripremu, provedbu i
25
praćenje realizacije programa održavanja komunalne infrastrukture, obavljanja komunalnih
djelatnosti, komunalnog uređenja prostora i uređenja prometa
Provodi nadzor nad provedbom odluka o komunalnom redu, uređenju naselja, korištenju
javnih površina i uređenju prometa, provodi nadzor i postupa prema odredbama Zakona o
15
građevinskoj inspekciji, Zakona o zaštiti od buke, Zakona o gospodarenju otpadom i drugim
propisima kojima se uređuje nadležnost komunalnog redara
Vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim radovima, vodi dnevnik o
10
obavljenim zadacima te ga mjesečno podnosi općinskom načelniku na ovjeru
Samostalno donosi rješenja o izvršenju propisa iz nadležnosti, izriče mandatne kazne i
10
predlaže pokretanje prekršajnog postupka
Nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine obavljaju komunalne djelatnosti te vodi
propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim radovima, surađuje s mjesnim odborima
5
u realizaciji programa iz djelokruga
Sudjeluje u provođenju postupka vezano za rješavanje imovinsko pravnih odnosa (zakup,
5
kupnja, prodaja, izvlaštenje i dr.)
Vodi upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine vezane za pripremu,
provedbu i praćenje realizacije obavljanja veterinarsko-higijeničarske službe, preventivne
10
deratizacije, sanacije divljih deponija
Obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine
vezane uz katastar vodova,
5
označavanje naselja, ulica i kućnih brojeva
Predlaže donošenje akata i potrebnih mjera odnosno poduzimanje potrebnih radnji u cilju
5
unapređenja kvalitete stanovanja i života u Općini
Vodi evidenciju ukopa umrlih osoba, vodi i ažurira bazu podataka obveznika plaćanja grobnih
naknada, vrši nadzor nad pravilnom uporabom groblja, vodi propisane evidencije grobnih
5
mjesta i umrlih osoba
Stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija
3
Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika
2
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
- sveučilišni ili stručni prvostupnik društvene ili tehničke struke
- najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Potrebno stručno znanje
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu
- položen vozački ispit B kategorije
Stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem
Složenost poslova
međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen
broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika
Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane
Samostalnost u radu
nadređenog službenika
Stupanj suradnje s drugim
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a
tijelima i komunikacije sa
povremeno i izvan upravnog tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
strankama
Stupanj odgovornosti i utjecaj Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
na donošenje odluka
službenik radi te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

R.B.

NAZIV RADNOG MJESTA

1.5.

REFERENT ZA KNJIGOVODSTVENE POSLOVE

Kategorija radnog mjesta
III.

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Potkategorija radnog
Razina potkategorije
mjesta
radnog mjesta
Referent
-

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
Vodi analitičke knjigovodstvene evidencije o potraživanjima-zaduženjima i naplati svih
općinskih prihoda

BROJ IZVRŠITELJA

1
Klasifikacijski rang
11.
Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje poslova
40

Vodi analitičke knjigovodstvene evidencije dugotrajne nefinancijske imovine; kratkotrajne
nefinancijske imovine; danih i primljenih jamstava i garancija te ostale evidencije prema
5
potrebi
Vodi knjigu ulaznih računa
5
Usklađuje analitičke evidencija sa stanjem u glavnoj knjizi
5
Izrađuje dnevne rekapitulacije naplaćenih prihoda za knjiženje u glavnu knjigu
10
Obavlja poslove knjiženja i evidentiranja u glavnu knjigu
10
Brine o održavanju službenih automobila (servis, tehnički pregled, registracija, osiguranje) te
5
odgovara za njihovu ispravnost
Vodi evidenciju korištenja službenih mobitela i službenih automobila te evidencije o
5
službenim putovanjima
Obavlja poslove nabave uredskog materijala i vodi evidenciju o istome
5
Obavlja blagajničke poslove i priprema naloge za plaćanje
5
Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika
5
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
- srednja stručna sprema ekonomske ili opće struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Potrebno stručno znanje
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu
Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji
Složenost poslova
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.
Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute
Samostalnost u radu
nadređenog službenika.
Stupanj suradnje s drugim
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar ustrojstvene
tijelima i komunikacije sa
jedinice te povremenu komunikaciju izvan u svrhu prikupljanja ili razmjene
strankama
informacija.
Stupanj odgovornosti i utjecaj na
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
donošenje odluka
službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

R.B.

NAZIV RADNOG MJESTA

BROJ IZVRŠITELJA

1.6.

ADMINISTRATIVNI TAJNIK

1

Kategorija radnog mjesta
III.

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Potkategorija radnog
Razina potkategorije
mjesta
radnog mjesta
Referent
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Obavlja administrativno-tehničke poslove za općinskog načelnika, pročelnika, općinsko
vijeće, radna tijela Općinskog vijeća te mjesnu samoupravu vezane uz pripremu i organizaciju
sjednica, vođenje zapisnika te izradu odluka i zaključaka sa sjednica
Kopira i slaže pripremljene materijale za sjednice Općinskog vijeća te odgovara za
kompletiranost te pravovremenu i odgovarajuću dostavu pripremljenih materijala općinskim
vijećnicima, organizira potpisivanje i objavu donesenih akata Općinskog vijeća i općinskog
načelnika te njihovu pravovremenu dostavu nadležnim tijelima i subjektima.
Vodi evidenciju radnika i evidenciju radnog vremena za službenike odjela i Vlastitog pogona,
obavlja poslove vezano za prijavu i odjavu radnika te ostvarivanje drugih prava iz mirovinskog
i zdravstvenog osiguranja
Vodi uredsko poslovanje koje obuhvaća primanje i pregled akata, razvrstavanje na vrste
postupaka, raspoređivanje akata, upisivanje, razvođenje, vođenje propisanih očevidnika o
uredskom poslovanju, vrši prijem i otpremu pošte, vodi poslove arhive i skrbi o arhivskom
materijalu
Vodi telefonsku centralu, prima telefonske pozive za pročelnika i Općinskog načelnika,
komunicira sa strankama i upućuje ih nadležnim službenicima
Organizira sastanke i druge prijeme te brine o reprezentaciji, sudjeluje u pripremi i
organizaciji manifestacija
Obavlja poslove prijepisa, kopiranja i dostave materijala
Obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine vezano za vatrogastvo i civilnu zaštitu

Klasifikacijski rang
11
Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje poslova
30

15

15

10

10
5
5
5

Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika
5
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
-srednja stručna sprema
-najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Potrebno stručno znanje
-položen državni stručni ispit,
-položen stručni ispit za djelatnika u pismohranama
-poznavanje rada na osobnom računalu.
Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji
Složenost poslova
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.
Samostalnost u radu
Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.
Stupanj suradnje s drugim
tijelima i komunikacije sa
Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnog tijela.
strankama
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
Stupanj odgovornosti i
službenik radi te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i
utjecaj na donošenje odluka
stručnih tehnika.

ORGANIZACIJSKA JEDINICA:VLASTITI POGON
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KOMUNALNI RADNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, GROBLJA,
OBJEKATA I OPREME

1

Kategorija radnog mjesta
IV.

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Potkategorija radnog
Razina potkategorije
mjesta
radnog mjesta
Namještenici II.
2.
potkategorije

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

Klasifikacijski rang
13.
Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje poslova

Obavlja poslove održavanja Mjesnog groblja, mrtvačnice i ostalih pripadajućih površina,
35
prostora i uređaja,
Vodi evidenciju korištenja komunalnih strojeva i opreme u vlasništvu Općine, obavlja druge
20
komunalne poslove po nalogu pročelnika ili po njemu ovlaštenih osoba
Obavlja poslove ukopa umrlih osoba
15
Obavlja poslove održavanja javnih površina, javnih spomenik i spomen obilježja te općinske
20
fontane
Obavlja manje i jednostavnije građevinske poslove te druge poslove iz djelokruga Vlastitog
5
pogona
Obavlja i druge nekvalificirane poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika
5
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje
-niža stručna sprema ili osnovna škola
Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćnoSloženost poslova
tehničke poslove.
Samostalnost u radu
Stupanj suradnje s drugim
tijelima i komunikacije sa
strankama
Stupanj odgovornosti i utjecaj
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi.
na donošenje odluka
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Kategorija radnog mjesta
IV.

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Potkategorija radnog
Razina potkategorije
mjesta
radnog mjesta
Namještenici II.
2.
potkategorije

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

Klasifikacijski rang
13.
Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje poslova

Čišćenje i održavanje javnih površina, groblja, mrtvačnice te ostalih prostora u vlasništvu
70
Općine
Obavlja ostale manje zahtjevne poslove iz djelokruga Vlastitog pogona po nalogu pročelnika
25
Obavlja i druge nekvalificirane poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika
5
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje
-niža stručna sprema ili osnovna škola
Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke
Složenost poslova
poslove.
Samostalnost u radu
Stupanj suradnje s drugim
tijelima i komunikacije sa
strankama
Stupanj odgovornosti i
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi.
utjecaj na donošenje odluka

IV. UPRAVLJANJE U SLUŽBI
Članak 11.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Pročelnik organizira i usklađuje rad upravnog tijela te je neposredno odgovoran
Općinskom načelniku za zakonit, pravilan i pravodoban rad i izvršavanje poslova iz nadležnosti
Jedinstvenog upravnog odjela.
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značaja za rad službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu uređena su zakonom, podzakonskim aktima,
Pravilnikom o radu te drugim propisima i općim aktima Općine Radoboj.
Članak 12.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati pravodobno i u skladu sa
zakonom i drugim propisima, općim aktima Općine Radoboj, pravilima struke te uputama
pročelnika.
Prilikom korištenja opreme i drugih sredstava za rad službenici i namještenici dužni su
brinuti o pravilnoj upotrebi, rukovanju i održavanju istih.
V.

RASPORED NA RADNA MJESTA
Članak 13.

Službenici i namještenici primaju se na rad i raspoređuju na radna mjesta utvrđena ovim
Pravilnikom, ako ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne
uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Članak 14.
Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni
ispit.
Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može biti raspoređena na radno mjesto
pod pretpostavkom propisanom zakonom.
Na radno mjesto za koji je jedan od posebnih uvjeta posjedovanje važećeg certifikata u
području javne nabave može se rasporediti i službenik koji ne posjeduje navedeni certifikat pod
uvjetom da isti stekne u roku od 6 mjeseci od dana početka rada.
Na radno mjesto administrativnog tajnika može biti primljena osoba koja ne ispunjava
poseban uvjet položenog stručnog ispita za djelatnika u pismohranama pod uvjetom da isti položi
u roku od godine dana od dana početka rada.
VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA
Članak 15.
U upravnom postupku postupa službenik u čijem je opisu poslova vođenje tog postupka ili
rješavanje u upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje upravnog
postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.
Kada je službenik, kojem je u opisu poslova vođenje postupka ili rješavanje u upravnim
stvarima, odsutan ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje ili odnosno radno mjesto nije
popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje u upravnim stvarima nadležan je pročelnik
upravnog tijela.
Ukoliko nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim
propisom ili ovim Pravilnikom za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog tijela.
Osim poslova radnog mjesta na koja su raspoređeni, službenici i namještenici su, po
nalogu pročelnika, dužni sudjelovati u izvršavanju i drugih poslova značajnih za rad Jedinstvenog
upravnog odjela i Općine, sukladno svojem znanju i sposobnostima.
Službenik koji obavlja poslove po nalogu odnosno ovlaštenju pročelnika ovlašten je,
sukladno danom ovlaštenju, samostalno potpisivati akte koji proizlaze iz obavljanja zadanih
poslova.
Ovlaštenjem iz prethodnog stavka ovog članka određuju se poslovi i akti koje službenik
može samostalno potpisivati. Ovlaštenje se može povući u svako doba.
U Jedinstveni upravni odjel mogu se primati vježbenici i volonteri sukladno zakonu.
VII. PLAĆA
Članak 16.
Službenici i namještenici za svoj rad primaju plaću koja čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koji je službenik odnosno namještenik raspoređen i
osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovicu za obračun plaće utvrđuje općinski načelnik posebnom odlukom, a Odluku o
koeficijentima utvrđuje Općinsko vijeće.
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog
mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.
VIII. RADNO VRIJEME
Članak 17.
Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela je od 7,00 do 15,00 sati.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može u svrhu obavljanja poslova iz djelokruga
upravnog tijela i potreba građana organizirati dnevna odnosno tjedna dežurstva te utvrditi
raspored dežuranja službenika i namještenika.

Radno vrijeme službenika i namještenika koji je određen za dežurstvo je od 9,00 do 17,00
sati.
Tijekom dnevnog radnog vremena službenicima i namještenicima određuje se odmor u
trajanju od 30 minuta, u pravilu, u vremenu od 10,30 do 11,00 sati.
Iznimno, kada potrebe posla to zahtijevaju čelnik upravnog tijela može utvrditi drugo
vrijeme za odmor.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu u Jedinstvenom
upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju s radom na dosadašnjim
poslovima i zadržavaju plaću prema dosadašnjim propisima i aktima do donošenja rješenja o
rasporedu na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, koja će donijeti pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela u rokovima i na način propisan zakonom.
Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, u upravnim
tijelima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s
Zakonom i ovim Pravilnikom, u rokovima propisanima Zakonom.
Rješenja o raspoređivanju službenika i namještenika donijet će, prema odredbama ovog
Pravilnika, pročelnik u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Općinski načelnik donosi rješenje za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Članak 19.
Službenici i namještenici koji ne budu raspoređeni na radna mjesta prema odredbama
ovog Pravilnika iz razloga što nema slobodnih radnih mjesta ili zbog toga što ne ispunjavaju
stručne i druge uvjete za raspored na slobodna radna mjesta, stavljaju se na raspolaganje.
Rješenje o raspolaganju za službenike i namještenike iz stavka 1. donosi čelnik upravnog
tijela u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Na dužinu i tijek roka raspolaganja primjenjuju se opći propisi o radu koji se odnose na
dužinu i tijek otkaznog roka.
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Radoboj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.
22/13).
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine
Radoboj.
Općinski načelnik
Anđelko Topolovec

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča, ovdje
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Radoboj, ovdje
3. Evidencija, ovdje
4. Arhiva, ovdje

