
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) i članka 18. Odluke o ustrojstvu 

gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09 i 29/11), Gradonačelnik 

Grada Pazina  dana  27. lipnja 2016. godine, donosi 

 

 

PRAVILNIK 

o  izmjeni Pravilnika o unutarnjem  redu  upravnih  tijela  Grada  Pazina 

 

 

Članak 1. 

 U Pravilniku o  unutarnjem  redu  upravnih  tijela  Grada  Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 3/12., 1/13., 46/14., 26/15. i 11/16.)  u članku 8. točka 1. mijenja se i glasi:  
 

Redni 

broj 

Kategorija 

radnog 

mjesta 

Potkategorija 

radnog mjesta 

/ razina 

potkategorije 

Klasifi- 

kacijski 

rang 

  

Naziv radnog mjesta  

Broj 

izvrši-

telja 
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Glavni 

rukovoditelj 

 

- 

 

1. 

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA 

KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO 

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 

 

 

1 

Opis poslova: 

- upravlja, organizira, usmjerava, usklađuje rad i predstavlja Odjel i osigurava pravovremeno 

izvršavanje poslova i zadaća u skladu s propisima i gradskim aktima, daje informacije o 

realizaciji pojedinačnih projekata te o drugim pitanjima iz djelokruga Odjela  

- brine o zakonitosti rada i akata u Odjelu i odgovara za njihovo provođenje 

- sudjeluje u radu Gradonačelnikova kolegija, predlaže teme i pitanja za raspravu, ostvaruje 

suradnju s drugim tijelima gradske uprave, a na sjednicama Vijeća, Gradonačelnikova kolegija i 

njihovih radnih tijela izlaže prijedloge pojedinačnih akata, odluka i programa 

- sastavlja program rada i izvještaj o radu Odjela, druge izvještaje i podatke, te ostvaruje suradnju 

i koordinira rad na pravodobnom izvršavanju programa i projekata  

- priprema elemente i prijedlog Financijskog plana Odjela iz djelokruga Odjela te pripadajuće 

programe  

- koordinira aktivnosti i sudjeluje u pripremanju programa, projekata i tehničke dokumentacije 

za sve nabave radova, roba i usluga iz djelokruga Odjela, te osigurava uvjete za provođenje 

postupaka nabave i postupaka javne nabave radova, roba i usluga u skladu s propisima   

- koordinira aktivnosti i sudjeluje u pripremanju programa, projekata i tehničke dokumentacije 
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- sudjeluje u radu Vijeća mjesnih odbora po pozivu 5 

- uključuje se u pripremu, realizaciju i praćenje projekata Grada  u europskim programima 

vezanim uz  EU fondove i druge izvore financiranja 

- prati, proučava i stručno obrađuje dokumentaciju u postupku oblikovanja prijedloga projekata 

vezanih za  EU fondove i druge alternativne izvore financiranja programa, a tijekom trajanja 

projekata obavlja poslove vezane uz projekte 

- obavlja i druge poslove Odjela vezane za europske programe i programe drugih fondova 

20 

- obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, te poslove koje mu povjeri 

Gradonačelnik, Vijeće i Predstojnik Ureda  

10 

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE  –  magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili pravne 

struke, najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske 

sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Odjelom,  položen 

državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu 

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA – najviša razina koja uključuje planiranje, vođenje i 

koordiniranje povjerenih poslova,  te ostvarivanje strateških ciljeva Odjela 

STUPANJ SAMOSTALNOSTI – uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o stručnim 

pitanjima iz djelokruga  Odjela 

 



STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA – uključuje 

najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući 

nadzornu i upravljačku odgovornost za rad Odjela s najvišim stupanjem utjecaja na donošenje 

odluka i njihove provedbe 

STUPANJ STRUČNE KOMUNIKACIJE – stalna stručna komunikacija unutar Odjela, s 

Gradonačelnikom, pročelnicima, drugim tijelima, predsjednicima mjesnih odbora i tvrtkama radi 

prikupljanja ili razmjene informacija od utjecaja na pripremu i provedbu plana i programa Odjela   

 

 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave  u Službenim novinama Grada Pazina 

i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 023-01/16-01/35 

URBROJ: 2163/01-01-01-16-2 

Pazin, 27. lipnja 2016. 

       

 

 

GRADONAČELNIK   GRADA PAZINA 

 

 

          Gradonačelnik 

   Grada Pazina 

                            Renato Krulčić 

 

 

 


