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Na temelju članka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 

funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2012. godini („Narodne novine“, broj 
52/2012.) i točke VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. 
godini („Narodne novine“, broj 52/2012.), Gradonačelnik Grada Pazina je 09. svibnja  2012. godine 
donio ovu 
 

O D L U K U 
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnog školstva za 

Grad Pazin u 2012. godini 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuju kriteriji i mjerila, te uvjeti, način i postupak financiranja osnovnog 

školstva Grada Pazina u 2012. godini. 
Pod osnovnim školstvom u smislu ove Odluke podrazumijeva se: a) Osnovna škola Vladimira 

Nazora Pazin s Područnim školama u Cerovlju, Gologorici, Gračišću, Karojbi, Kašćergi, Lupoglavu, 
Motovunu, Sv. Petru u Šumi, Tinjanu i Trvižu, te b) Osnovna glazbena škola u sastavu Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu. 

Pod financiranjem osnovnog školstva podrazumijevaju se decentralizirani rashodi i funkcije 
odnosno rashodi za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva 
u 2012. godini. 

Članak 2. 
 U rashode u smislu članka 1. stavak 3. ove Odluke spadaju: a) materijalni rashodi, b) 
financijski rashodi, c) rashodi za materijal, dijelove i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te 
d) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i e) rashodi za dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini. 
 U materijalne rashode iz stavka 1. ovoga članka u smislu Naputka o ekonomskoj i funkcijskoj 
klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka («Narodne novine», broj 140/02) spadaju: 
pripadajući rashodi iz skupine 32 i to: a) rashodi za naknade troškova zaposlenima iz podskupine 321, 
odjeljci – 3211, 3212, 3213, b) pripadajući rashodi za materijal i energiju iz podskupine 322, odjeljci 
– 3221, 3222, 3223, 3225 i 3226, c) pripadajući rashodi za usluge iz podskupine 323, odjeljci – 3231, 
3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238 i 3239, te d)  pripadajući rashodi za ostale nespomenute rashode 
poslovanja iz podskupine 329, odjeljci – 3292, 3293 i 3294. 

U financijske rashode iz stavka 1. ovoga članka u smislu Naputka iz stavka 2. ovoga članka 
spadaju pripadajući rashodi iz skupine 34 i to: a) pripadajući rashodi za kamate na izdane vrijednosne 
papire iz podskupine 341, odjeljci – 3411, 3412, 3413 i 3419, b) pripadajući rashodi za kamate za 
primljene zajmove iz podskupine 342, odjeljci – 3421, 3422, 3423, 3424 i 3425, c) pripadajući izdaci 
za ostale financijske rashode iz podskupine 343, odjeljci – 3431, 3432, 3433 i 3434. 
 U rashode za materijal, dijelove i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz stavka 
1. ovoga članka u smislu Naputka iz stavka 2. ovoga članka spadaju pripadajući rashodi iz skupine 32 
i to: a) pripadajući rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iz podskupine 
322, odjeljak – 3224 i b) pripadajući rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz 
podskupine 323, odjeljak – 3232. 
 U rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz stavka 1. pod d) ovoga članka u 
smislu Naputka iz stavka 2. ovoga članka spadaju pripadajući rashodi iz skupine 42, podskupine 421, 
422 i 424, a u rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz istoga stavka pod e) – 
pripadajući rashodi iz skupine 45, podskupine – 451, 452, 454 i 458.    
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Članak 3. 
 Prema vrstama rashoda, skupinama, podskupinama i odjeljcima iz članka 2. ove Odluke, kao 

minimalni standard za osnovno školstvo u Pazinu za proračunsku 2012. godinu utvrđuju se ovi 
rashodi: 

 
 A) ZA OSNOVNU ŠKOLU VLADIMIRA NAZORA  

  
a) Materijalni rashodi  

1) 321   Naknade troškova zaposlenima   (3211, 3212, 3213 - u 
cijelosti 183.303,00 

2) 
322   Rashodi za materijal i energiju (bez 3223 - energija i bez 
3224 - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) 

375.632,00 
3) 323   Rashodi za usluge (bez 32319 - usluge prijevoza učenika i 

bez 3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja) 
393.203,00 

4) 322   Rashodi za energiju (3223) 1.077.200,00 
5) 323   Ostale usluge (prijevoz po čl.69. Zakona - 32319) 3.448.500,00 

6) 329   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3292, 3293, 3294 i 
3299) 40.000,00 

 Ukupno materijalni rashodi 5.517.838,00 
    
 b) Financijski rashodi  
7) Financijski rashodi za skupine 341, 342 i 343 25.506,00 
 Ukupno (1+2+3+4+5+6+7) 5.517.843,00 
    

 

c)   Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja i rashodi za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini  

8)  322    Rashodi za materijal,  dijelove i 323    usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja (3224, 3232) 252.720,00 

9)  421    Rashodi za nabavu proizvedene 422 dugotrajne imovine i 
za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (4212, 4221, 4222, 
4223, 4511, 4521) 530.780,00 

 Ukupno (8+9) 783.500,00 
 SVEUKUPNO (od 1 do 9) 6.326.849,00 
    
 B)  ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU  
 Materijalni rashodi  
10) Dio rashoda pod  3211, 3213, 3221, 3231 te pod 32361 90.000,00 
 SVEUKUPNO (A+B) 6.416.849,00 

 
Članak 4. 

 Kriteriji za planiranje rashoda za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja u 
nefinancijskoj imovini (skupina 42 i skupina 45) i rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja (odjeljak 3224 i odjeljak 3232) ove Odluke su broj učenika, broj razrednih 
odjela i broj škola  (matična, područne). 
 

Članak 5. 
 Rashodi za energiju (članak 3. točka 4.) planirani su na osnovi ostvarenih rashoda za energiju 
(električna energija, loživo ulje), cijena energenata u 2011. godini i procijenjenih za 2012.  godinu. 
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Rashodi za usluge prijevoza učenika  (članak 3. točka 5.) planirani su prema ostvarenim 
rashodima u 2011. godini i prema važećem Ugovoru s prijevoznikom, na osnovi 181 dana prijevoza. 
 Financijski rashodi iz članka 3. točka 7. ove Odluke planirani su na osnovi ostvarenih izdataka 
za tu vrstu rashoda u 2011. i procijenjenih za 2012. godinu. 
 

Članak 6. 
 Način utroška, namjenu i iznose sredstava za pojedine rashode iz članka 3. točka 8. ove 
Odluke, utvrdit će se posebnim operativnim Planom za tu namjenu, koji čini sastavni dio ove Odluke. 
 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini iz članka 3. točka 9. ove Odluke, ostvarivat će se na osnovi posebnog Plana rashoda za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u 
Pazinu  za 2012. godinu za tu vrstu rashoda, koji čini sastavni dio ove Odluke.  
 

Članak 7. 
 Sredstva iz članka 3. točke 1., 2., 3., 6. i 7. ove Odluke, ukupno 1.017.644,00 kuna, doznačivat 
će Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, 
mjesečno, najkasnije do isteka tekućeg za prethodni mjesec, do visine 1/12, u skladu s ostvarenim 
troškovima, priljevom sredstava za te namjene u gradski Proračun, te u skladu s ovom Odlukom i 
Uredbom Vlade. 
 Sredstvima iz članka 3. točka 4. ove Odluke raspolaže Grad Pazin za navedene namjene i 
njima će se plaćati pripadajući rashodi (troškovi) za energente, na osnovi računa dobavljača koje će 
Gradu Pazinu, u roku od osam (8) dana od prijema računa, dostavljati Osnovna škola Vladimira 
Nazora Pazin. 
 Troškove prijevoza učenika iz članka 3. točka 5. ove Odluke, plaćat će Grad Pazin: a) izravno 
prijevozniku, na osnovi posebnog Ugovora, b) Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, za željeznički 
i za osobni prijevoz, na osnovi računa prijevoznika.  

Sredstva iz članka 3. točka 10. ove Odluke, doznačivat će Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i proračun, Pučkom otvorenom učilištu u Pazinu (za Osnovnu glazbenu školu), namjenski za 
pripadajuće rashode, mjesečno, najkasnije do isteka tekućeg za prethodni mjesec, do visine 1/12, u 
skladu s ostvarenim troškovima, priljevom sredstava za te namjene u gradski Proračun, te u skladu s 
ovom Odlukom i Uredbom Vlade. 
 

Članak 8. 
 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin i Pučko otvoreno učilište u Pazinu dužni su, kao uvjet 
za korištenje sredstava iz članka 7. ove Odluke, postupati prema odredbama Uredbe Vlade Republike 
Hrvatske. 
 

Članak 9. 
 Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a stupa  na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2012. 
godine. 
 
 
KLASA: 602-02/12-01/04 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-5 
Pazin, 09. svibnja 2012. 
 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 
 

Gradonačelnik  
         Renato Krulčić, v.r. 
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Na osnovi članka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu („Narodne novine“, 
broj 52/2012.), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini 
(„Narodne novine“, broj 52/2012.) i članka 6. stavka 1. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja osnovnog školstva za Grad Pazin u 2012. godini KLASA: 602-02/12-01/04, URBROJ: 
2163/01-01-01-12-5 od 09. svibnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Pazina je donio 09. svibnja 
2012 

 
 

OPERATIVNI  PLAN RASHODA 
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnog školstva u Pazinu u 2012. godini 

 
 

Članak 1. 
 Ovim Operativnim planom (dalje: Plan) utvrđuju se vrste i obujam rashoda: a) za materijal i 
dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i b) za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 
Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Pazinu u 2012. godini, visina i izvori sredstava za te rashode, te 
uvjeti, način, postupak i rokovi za financiranje tih rashoda.  
 

Članak 2. 
 Za rashode iz članka 1. ovoga Plana, 2012. godine utrošit će se po vrstama rashoda i po 
namjenama (u kunama, sa PDV-om): 
 
        
1. za materijal i dijelove tekućeg održavanja   
 (skupina: 32, odjeljci: 32241, 32242, 32243 i 32244) 22.720,00
2. za usluge tekućeg održavanja (skupina 32, odjeljci: 32321, 

32322, 32323, 32329)  50.000,00
 Ukupno za tekuće održavanje 62.720,00
3. za materijal, dijelove i usluge investicijskog održavanja 

(skupina 32, odjeljci: 32241, 32242, 32243, 32244, 32321, 
32322, 32323, 32329)  95.000,00

4. za usluge investicijskog održavanja (skupina 32, odjeljci -
32321,32322,32323 i 32329) 95.000,00

 Ukupno investicijsko održavanje 190.000,00
  
 SVEUKUPNO (1+2+3+4)  262.720,00

 
 Sredstva za rashode (troškove) iz prethodnoga stavka ovoga članka planiraju se ostvariti iz 
ovih izvora: 

1. decentralizirani izdaci              252.720,00 
2. iz sredstava Grada Pazina               10.000,00 
Ukupno izvori  (1+2)             262.720,00 

 
Članak 3. 

 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin kao nositelj rashoda iz članka 2. točke 1., 2., 3. i 4. 
ovoga Plana i kao krajnji korisnik tih sredstava sačinit će i do 30. lipnja 2012. godine dostaviti 
Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina - Detaljan plan tih 
rashoda, u skladu i do visine sredstava iz članka 2. ovoga Plana.  
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 Detaljnim planom rashoda iz prethodnoga stavka ovoga članka podrobnije će se utvrditi vrste 
radova, materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje, visina rashoda po vrstama poslova, 
radova, materijala i usluga, te orijentaciona dinamika i rokovi za ostvarivanje rashoda iz članka 2. 
ovoga Plana.  
 

Članak 4. 
 Na pisani zahtjev krajnjeg korisnika, Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Upravni odjel za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina može dati suglasnost na izmjene u odnosima 
planiranih sredstava za pojedine namjene iz članka 2. ovoga Plana, ali ne preko ukupno planiranih 
sredstava po osnovi decentraliziranih izdataka.  
 

Članak 5. 
 U ostvarivanju rashoda iz članka 2. ovoga Plana Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin 
dužna je primijeniti Zakon o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.). 
 

Članak 6. 
 Sredstva za rashode iz članka 2. ovoga Plana, do visine bilansiranih decentraliziranih izdataka 
za te namjene, doznačivat će Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i proračun Grada Pazina najkasnije do isteka tekućeg za protekli mjesec, odnosno u skladu s 
dinamikom i visinom priljeva sredstava po osnovi dodatnog udjela u porezu i potpora izravnanja, na 
temelju mjesečnog izvještaja Škole o stvarno nastalim rashodima za te namjene u prethodnom 
mjesecu.  
 Izvještaj iz prethodnog stavka ovoga članka, na petoj razini računskog plana, s 
dokumentacijom o stvarno izvršenim rashodima (računi, situacije, ugovori i drugo) dostavlja se 
Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina do 10-tog u tekućem za 
protekli mjesec.  
 

Članak 7. 
 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin obvezna je Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i 
društvene djelatnosti Grada Pazina dostaviti Izvještaj o realizaciji rashoda iz članka 2. ovoga Plana - 
do 31. prosinca 2012., a taj će Upravni odjel o tome podnijeti Izvještaj Gradonačelniku Grada Pazina 
do 28. veljače 2013. godine.  
 

Članak 8. 
 Ovaj Plan objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2012. 
godine.  
 
  
KLASA: 602-02/12-01/01 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-3 
Pazin, 09. svibnja 2012.  
 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 
 

    Gradonačelnik  
Renato Krulčić,v.r. 
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Na osnovi članka 3. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 

funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2012. godini („Narodne novine“, broj 
52/2012.), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini („Narodne 
novine“, broj 52/2012.) i članka 6. stavka 2. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
osnovnog školstva za Grad Pazin u 2012. godini KLASA: 602-02/12-01/04, URBROJ: 2163/01-01-
01-12-5 od 09. svibnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Pazina je 09. svibnja 2012. godine donio  
ovaj 
 
 

PLAN RASHODA 
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u nefinancijskoj 

imovini osnovnog školstva u Pazinu  za 2012. godinu 
 
 

Članak 1. 
 Ovim Planom rashoda (dalje: Plan) utvrđuju se vrste i obujam rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u Pazinu za  
2012. godinu, visina potrebnih sredstava za ostvarenje Plana, nositelji provedbe Plana, te uvjeti, način, 
postupak i rokovi za financiranje rashoda za ostvarenje toga Plana.  
 

Članak 2. 
 U osnovnom školstvu u Pazinu, čije je decentralizirane funkcije preuzeo Grad Pazin kao 
osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu, za 1) nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za 
2) dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2012. godini ostvarit će se, po namjenama, ovi 
rashodi: 
 
 Ukupno planirani iznos ulaganja obuhvaćenih projektom: 
 
    
1. 1.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

(oprema) – skupina 42, odjeljci 4221, 4222   10.000,00
2.  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - 

skupina 45, odjeljci 4511, 4521 i 4541  

 2.1. Dogradnja vjetrobrana na ulazu u Osnovnu školu Vladimira 
Nazora Pazin - ULAZ 2 

  a) građevinsko-tehnički nadzor 7.500,00
  b) izvođenje radova 300.000,00
  Ukupno 2.1. 307.500,00
 2.2. Radovi na izradi nove međukatne konstrukcije u Područnoj 

školi u Cerovlju 
  a) građevinsko-tehnički nadzor 4.300,00
  b) izvođenje radova 170.000,00
  Ukupno 2.2. 174.300,00
 2.3. Projektna dokumentacija za radove u 2013. 48.980,00
  Ukupno 2.3. 48.980,00

  
 
SVEUKUPNO 1. – 2.3. 540.780,00
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Za nabave i ulaganja iz prethodnoga stavka ovoga članka, planiraju se ovi izvori sredstava: 

 
1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

(oprema) – skupina 42, odjeljci 4221, 4222    
  Grad Pazin  10.000,00 
          Ukupno 1.  10.000,00 
     
 2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - 

skupina 45, odjeljci 4511, 4521 i 4541   

 
2.1. Dogradnja vjetrobrana na ulazu u osnovnu školu Vladimira 

Nazora Pazin  
  Decentralizirani izdaci  307.500,00 
  Ukupno 2.1. 307.500,00 
 2.2. Radovi na izradi nove međukatne konstrukcije u Područnoj 

školi u Cerovlju  
  Decentralizirani izdaci  174.300,00 
  Ukupno 2.2. 174.300,00 
 2.3. Projektna dokumentacija za radove u 2013.  
  Decentralizirani izdaci  48.980,00 
  Ukupno 2.3. 48.980,00 
     
  Ukupno izvori prihoda  
  Grad Pazin  10.000,00 
  Decentralizirani izdaci  530.780,00 
  S V E U K U P N O izvori prihoda 540.780,00 

 
 

Članak 3. 
 Program nabave opreme iz članka 2. stavak 1. točka 1. ovoga Plana, po vrstama opreme, 
cijenama, rokovima za realizaciju, te s iskazanim izvorima sredstava, utvrdit će, te nabavu u skladu sa 
Zakonom o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.)  obaviti Osnovna škola Vladimira Nazora 
Pazin.  

Ulaganja u uređenje i obnovu objekata i u nabavu tehničke dokumentacije iz članka 2. stavak 
1. točke 2.1., 2.2. i 2.3. ovoga Plana (nabava tehničke dokumentacije, investicijski elaborat, 
ugovaranje radova, usluga nadzora, izrada projektne dokumentacije i drugo), vodit će, u skladu sa 
Zakonom o javnoj nabavi  Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina. 

Nositelji programa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne mogu započinjati realizaciju tih programa 
bez prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  

 
Članak 4. 

Program nabave iz članka 3. stavak 1. ovoga Plana, Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin 
sačinila je i dostavila ga Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada 
Pazina. 

Investicijske elaborate iz članka 3. stavak 2. ovoga Plana, s potrebnom tehničkom 
dokumentacijom, iskazanim cijenama po vrstama radova i usluga, te s prikazom realnih izvora 
financiranja i rokova za izvođenje radova, pribavio je i pripremio – Upravni odjel za samoupravu, 
upravu i društvene djelatnosti u suradnji s Osnovnom školom Vladimira Nazora Pazin.  
 

Članak 5. 
Prethodnu suglasnost iz članka 3. stavak 3. ovoga Plana na programe iz članaka 3. i 4. ovoga 

Plana zatražit će Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina od 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta po donošenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva u 2012. godini, u skladu s točkom VIII. Odluke.  
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Članak 6. 

Osnovna škola Vladimira Nazora u Pazinu, kao nositelj programa iz članka 3. stavak 1., kao 
uvjet za doznačivanje sredstava za tu namjenu (do visine utvrđene ovim Planom), obvezna je 
Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, nakon dobivanja 
prethodne suglasnosti iz članka 5. ovoga Plana, tijekom provođenja i nakon realizacije toga programa, 
dostaviti: 1) dokumentaciju o provedbi postupka nabave u skladu s propisom iz članka 3. stavak 1. 
ovoga Plana, 2) Zaključeni Ugovor o nabavi s popisom nabavljene opreme, 3) račune s iskazanim 
cijenama nabavljene opreme, te 4) Zapisnik o primopredaji ugovorene (nabavljene) opreme ili drugi 
dokument o isporučenoj opremi.  

Dokumentacija iz prethodnog stavka ovoga članka dostavlja se do 10-tog u tekućem za 
izvršene rashode (nabave) u proteklom mjesecu.  

 
Članak 7. 

O ostvarivanju ovoga Plana brinut će Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene 
djelatnosti, a o isplatama iz Gradskog proračuna u vezi s njime - Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i proračun.  

Tijela iz prethodnog stavka ovoga članka podnijet će Izvještaj o realizaciji ovoga Plana 
Gradonačelniku  Grada Pazina, najkasnije do kraja veljače 2013. godine.  

 
Članak 8. 

Ovaj Plan objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2012. 
godine. 

 
 

KLASA: 602-02/12-01/02 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-3 
Pazin, 09. svibnja 2012. 
 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 
 

Gradonačelnik  
            Renato Krulčić,v.r. 
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Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 
17/09.), a u vezi s točkom V. podtočkom 5. i 
točkom IX. Kodeksa savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću u postupcima 
donošenja zakona, drugih propisa i akata 
(„Narodne novine“ broj 140/09.), 
Gradonačelnik Grada Pazina 8. svibnja 2012. 
godine, donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o imenovanju Koordinatorice za 
savjetovanje u gradskoj upravi 

Grada Pazina 
 

1. Lucija Paro, dipl. pravnica, 
predstojnica Ureda Grada imenuje se 
Koordinatoricom za savjetovanje u gradskoj 
upravi Grada Pazina (dalje: Koordinatorica). 

2.  Zadaća Koordinatorice je da 
surađuje s tijelima gradske uprave s ciljem 
dosljednog praćenja i koordinacije postupaka 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 
postupcima donošenja akata kojima se uređuju 
pitanja i zauzimaju stavova od interesa i za 
opću dobrobit Grada Pazina, a sve kako bi se 
osigurala usklađena primjena standarda i 
mjerila u skladu s Kodeksom savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću u postupcima 
donošenja zakona, drugih propisa i akata i u 
skladu sa Smjernicama za primjenu Kodeksa 
savjetovanja.   

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 
Petar u Šumi. 
 
KLASA: 023-01/12-01/18 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-1 
Pazin, 8. svibnja 2012. 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 

Gradonačelnik 
Renato Krulčić,v.r. 
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Na temelju članka 9. stavka 2. 

Pravilnika o izgledu izloga poslovnog prostora 
u Gradu Pazinu («Službene novine Grada 
Pazina» broj 6/95. i 23/09.) i članka 34. Statuta 
Grada Pazina («Službene novine Grada 
Pazina» broj 17/09.), a na prijedlog Komisije 
za ocjenu najljepše uređenog izloga u Gradu 
Pazinu, Gradonačelnik Grada Pazina dana 08. 
svibnja 2012. godine donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o najljepše uređenom izlogu 

za 2011./2012. godinu 
 
 
 1. Za najljepše uređen izlog u Gradu 
Pazinu za 2011./2012 godinu proglašava se 
izlog trgovine «LAURA», 25. rujna 3a, 
Laure Černoša, vlasnice trgovačkog obrta 
„Laura“ iz Pazina.  
 2. Korisnik poslovnog prostora iz 
točke 1. ovog Zaključka dobiva novčanu 
nagradu u iznosu od 1.500,00 kuna i specijalnu 
naljepnicu s tekstom «Najljepše uređen izlog u 
2011./2012. godini.».  
 Specijalna naljepnica postavlja se u 
izlog poslovnog prostora na vidnom mjestu.  
 3. Novčana nagrada i specijalna 
naljepnica uručit će se korisniku poslovnog 
prostora iz točke 1. ovog Zaključka, na 
svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada 
Pazina koja će se održati u povodu Dana Grada 
Pazina. 
 
KLASA: 361-01/11-01/71 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-8 
Pazin, 08. svibanj 2012. 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 

Gradonačelnik 
Renato Krulčić, v.r. 
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O P Ć I N A   C E R O V L J E 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine 

Cerovlje (»Službene novine Grada Pazina“ 
broj 11/09.) i članka 93. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 86/08. i 61/11.), Općinski 
načelnik Općine Cerovlje  07.  svibnja 2012. 
godine, donosi 
 

PLAN PRIJMA 
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

OPĆINE CEROVLJE ZA 2012. GODINU 
 

I.  
Na stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa planira se u 2012. 
godini prijam  jedne osobe na radno mjesto      
Viši stručni suradnik za računovodstvene 
poslove, stručne spreme magistar struke ili 
stručni specijalist ekonomske ili druge 
društvene struke.  

II. 
Prijam osobe na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 
provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom 
za zapošljavanje. 

Troškove  stručnog osposobljavanja 
osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. 
 

III. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se na web. stranici 
Općine Cerovlje i u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u 
Šumi.  

 
KLASA: 112-01/12-01/01 
URBROJ: 2163/06-01-01-12-1 
Cerovlje, 07. svibnja 2012. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE 
CEROVLJE 

 
Općinski načelnik 
Emil Daus, v.r. 

__________________________________ 
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Na temelju članka 84. stavka 2., članka 
85. te članka 93. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 
76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i članka 30. 
Statuta Općine Cerovlje („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 11/09.), a na prijedlog 
Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski 
načelnik Općine Cerovlje dana 08. svibnja 
2012. godine donosi 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 

1. Prihvaća se izvješće o održanoj 
javnoj raspravi, utvrđuje prijedlog Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Cerovlje (dalje: Izmjene i dopune PPU Općine 
Cerovlje)  te upućuje na ponovnu javnu 
raspravu.   

 
2. Ponovna javna rasprava i javni uvid 

o prijedlogu Izmjena i dopuna PPU Općine 
Cerovlje održat će se u Općinskoj vijećnici 
Općine Cerovlje u razdoblju od 21. svibnja 
2012. godine do 29. svibnja 2012. godine. 

 
3. Javno izlaganje radi obrazloženja 

rješenja iz prijedloga Izmjena i dopuna PPU 
Općine Cerovlje održat će se dana 22. svibnja 
2012. godine ( utorak ) s početkom u 11,00 
sati u Domu Josip Daus u Cerovlju, Cerovlje 
12. 

 
4. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog 

Izmjena i dopuna PPU Općine Cerovlje mogu 
se podnositi samo u svezi s izmjenama 
povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u 
prvoj javnoj raspravi, zaključno s 31. svibnjem 
2012. godine: na mjestu uvida u Knjigu 
primjedbi i prijedloga, usmeno na zapisnik u 
tijeku javnog izlaganja ili pisanim putem na 
adresu: Općina Cerovlje, Jedinstveni upravni 
odjel, Cerovlje 12, Cerovlje.    

  
5. Zadužuje se nositelj izrade, 

Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje, da 
provede ponovnu javnu raspravu sukladno 
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odredbama Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji. 
 
KLASA: 350-01/09-01/10 
URBROJ: 2163/06-01-01-12-65 
Cerovlje, 08. svibnja 2012.  
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Općinski načelnik 
Emil Daus, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA  
    OPĆINA CEROVLJE 
  Jedinstveni upravni odjel   
 
KLASA: 350-01/09-01/10 
URBROJ: 2163/06-03-02-12-66 
Cerovlje, 09. svibnja 2012.  
 

Na temelju članka 93. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), 
Zaključka Općinskog načelnika Općine 
Cerovlje  KLASA: 350-01/09-01/10, 
URBROJ: 2163/06-01-01-12-65 od 08. svibnja 
2012. godine, u postupku izrade i donošenja 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Cerovlje, nakon provedene javne 
rasprave, a na temelju Izvješća o javnoj 
raspravi, Jedinstveni upravni odjel Općine 
Cerovlje, objavljuje            
 
 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU 
o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Cerovlje 
 
 
 1. Kako je radi prihvaćanja prijedloga i 
primjedbi iznesenih u javnoj raspravi na 

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Cerovlje došlo do promjena 
Prijedloga, u dijelu koji se odnosi na promjenu 
granica građevinskog područja, objavljuje se 
ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Cerovlje  (dalje: Prijedlog izmjena i dopuna 
PPU Općine Cerovlje).   
 Prijedlog izmjena i dopuna PPU 
Općine Cerovlje za ponovnu javnu raspravu 
sastoji se od tekstualnog dijela (odredbi za 
provođenje), grafičkog dijela i obveznih 
priloga (obrazloženja i sažetka za javnost). 
 Prijedlog izmjena i dopuna PPU 
Općine Cerovlje utvrdio je Općinski načelnik 
Općine Cerovlje dana 08. svibnja 2012. 
godine. 
 
 2. Ponovna javna rasprava i javni uvid 
o Prijedlogu izmjena i dopuna PPU Općine 
Cerovlje održat će se u Općinskoj vijećnici 
Općine Cerovlje od 21. svibnja 2012. godine 
do  29. svibnja 2012. godine.  
 
  3. Za vrijeme trajanja ponovne javne 
rasprave Prijedlog izmjena i dopuna PPU 
Općine Cerovlje bit će izložen na javni uvid u 
Općinskoj vijećnici Općine Cerovlje, svakog 
radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 sati. 
  

 4.  Javno izlaganje radi obrazloženja 
rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna PPU 
Općine Cerovlje održat će se dana  22. svibnja 
2012. godine ( utorak ) s početkom u 11,00 
sati  u Domu Josip Daus u Cerovlju, Cerovlje 
12.  

 
 5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na 

Prijedlog izmjena i dopuna PPU Općine 
Cerovlje mogu se podnositi samo u vezi s 
izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi 
iznesenih u prvoj javnoj raspravi te se mogu 
davati do zaključno 31. svibnja 2012. godine. 

 
 6. Način sudjelovanja sudionika u 

ponovnoj javnoj raspravi, u skladu s člankom 
90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je 
slijedeći: 

- nadležna tijela i tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
osobe određene posebnim propisima koja su 
dala podatke, planske smjernice i dokumente 
za izradu Prijedloga izmjena i dopuna PPU 
Općine Cerovlje iz područja svog djelokruga, 
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dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe 
i prijedloge do roka određenog u točki 5. ove 
objave. U protivnom smatrat će se da nemaju 
primjedbe. 

- građani i udruge sudjeluju u javnoj 
raspravi na način da imaju pravo pristupa na 
javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPU 
Općine Cerovlje, mogu upisati primjedbe i 
prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz 
Prijedlog izmjena i dopuna PPU Općine 
Cerovlje, postavljaju pitanja tijekom javnog 
izlaganja o predloženim rješenjima, daju 
primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog 
izlaganja ili upućuju nositelju izrade plana 
pisane primjedbe i prijedloge u roku 
određenom u ovoj objavi. 

 
7. Poziv za sudjelovanje u javnoj 

raspravi uputit će se nadležnim tijelima i 
osobama određenim posebnim propisima. 

 
8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu 

dostavljeni u roku nositelju izrade plana 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Cerovlje, i nisu čitko napisani, neće se uzeti u 
obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.   

Za sve dodatne informacije možete se 
javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine 
Cerovlje ili nazvati na broj telefona 684-140. 
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Na temelju članka 12. Odluke o 

ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine 
Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 5/94 i 13/04) te članka 4. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 86/08, 61/11) Općinski Načelnik 
Općine Gračišće, dana 27. travnja  2012. 
godine, donosi 
 
 

P R A V I L N I K 
o unutarnjem redu  Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Gračišće 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovim Pravilnikom utvrđuju se 
unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Gračišće, nazivi i opisi poslova 
radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored 
na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja 
od značaja za rad upravnih tijela u skladu sa 
Statutom i općim aktima Općine Gračišće. 
 

Članak 2. 
 Upravna tijela obavljaju poslove 
određene zakonom, Statutom, Odlukom o 
ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine 
Gračišće (Službene novine Grada Pazina broj 
5/94 i 13/04) i drugim propisima. 
 

Članak 3. 
Izrazi sa rodnim značenjem koji se 

koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako 
na muški i ženski rod, bez obzira jesu li 
korišteni u muškom ili ženskom rodu.  

Kod donošenja rješenja kojima se 
odlučuje o pravima, obvezama i 
odgovornostima službenika i namještenika, 
koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji 
odgovara spolu službenika odnosno 
namještenika raspoređenog na odnosno radno 
mjesto.  
 
 

 
II. UNUTARNJE USTROJSTVO 

  
Članak 4. 

  Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog 
upravnog odjela uređeno je na način da osigura 
što potpunije korištenje radnog vremena, 
stručnog znanja, vještina, sposobnosti i 
iskustva svih službenika i namještenika kako bi 
čim racionalnije i kvalitetnije obavljali 
svakodnevne poslove i zadatke. 

Jedinstvenim upravnim odjelom 
upravlja i rukovodi pročelnik koji nadzire rad 
službenika i namještenika a o povredama 
službene dužnosti poduzima mjere propisane 
Zakonom o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
i općim aktima.  
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela za svoj rad te za zakonito i 
pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća 
Jedinstvenog upravnog odjela odgovora  
Načelniku i Općinskom vijeću Općine 
Gračišće. 
 

Članak 5. 
 Godišnji plan i program rada 
Jedinstvenog upravnog odjela predlaže 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, uz 
prethodnu suglasnost Načelnika. 
 Godišnji program rada sadrži prikaz 
poslova i zadaća iz djelokruga Jedinstvenog 
upravnog odjela. 
 Prijedlog godišnjeg programa za 
slijedeću kalendarsku godinu, pročelnik 
dostavlja Općinskom Načelniku, najkasnije do 
15. prosinca tekuće godine. 
 
 
III. POPIS RADNIH MJESTA, STRUČNI I 

DRUGI UVJETI ZA RASPORED NA 
RADNA MJETSA, TE BROJ 

IZVRŠITELJA 
 

Članak 6. 
 Popis radnih mjesta u Jedinstvenom 
upravnom odjelu, nazivi i opisi poslova radnih 
mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na 
radna mjesta, te broj izvršitelja nalaze se u 
privitku ovoga Pravilnika i čine njegov 
sastavni dio. 
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Popis  radnih mjesta sadrži elemente 
propisane Uredbom o klasifikaciji radnih 
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10).  
 

Članak 7. 
 Osnovica za obračun plaća službenika 
i namještenika utvrđuje se posebnom 
Zakonom.  
 

Članak 8. 
 Radna mjesta službenika i 
namještenika utvrđena ovim Pravilnikom 
popunjavaju se na temelju javnog natječaja 
odnosno oglasa.  
 Na način i postupak prijma i rasporeda 
te ostvarivanje prava i obveze službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 
primjenjuju se neposredno odredbe Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 

Članak 9. 
 Natječaj za prijam službenika i 
namještenika raspisuje pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela, a provodi ga povjerenstvo 
koje se sastoji od predsjednika i dva člana. 

Povjerenstvo imenuje pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela. 

Rješenje o prijemu u službu i 
rasporedu na radno mjesto službenika i 
namještenika donosi pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela, a rješenje o prijmu i 
rasporedu pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela donosi Načelnik Općine Gračišće. U 
slučaju odsutnosti pročelnika, odnosno 
upražnjenosti radnog mjesta pročelnika  
rješenje o prijemu u službu i rasporedu na 
radno mjesto donosi službena osoba kojoj je to 
utvrđeno u opisu poslova radnog mjesta u 
ovom Pravilniku. Isto tako navedena službena 
osoba može rješavati o ostalim pravima i 
obvezama, odnosno odgovornosti službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 10. 
 Na radna mjesta utvrđena ovim 
Pravilnikom mogu se rasporediti osobe koje 
ispunjavaju uvjete u pogledu stručne spreme, 
radnog staža i drugih propisanih uvjeta. 
  
 
 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, 
osoba se može rasporediti na radno mjesto 
službenika i ako nema položen državni stručni 
ispit, uz uvjet da je isti dužna položiti u roku 
od godine dana od prijma u službu.  
 
 

IV.  STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I 
USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA 

 
Članak 11. 

 Službenici će se poticati na trajno 
osposobljavanje i usavršavanje.  

Službenici su dužni trajno se 
osposobljavati za poslove radnog mjesta i 
usavršavati stručne sposobnosti i vještine u 
organiziranim programima izobrazbe putem 
radionica, tečajeva, savjetovanja, seminara i sl.  
 

Članak 12. 
 Osobe sa završenim obrazovanjem 
određene stručne spreme i struke bez radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima ili s 
radnim iskustvom kraćim od vremena 
propisanog za vježbenički staž mogu se primiti 
na rad u Jedinstveni upravni odjel u svojstvu 
vježbenika. 
 Na prava i obveze vježbenika 
neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
Kolektivnog ugovora za zaposlene u 
jedinicama lokalne samouprave i upravnim 
odjelima Istarske županije, dok je Općina 
Gračišće stranka tog kolektivnog ugovora. 
 
 

V.  PRAVA, OBVEZE I 
ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA 

 
Članak 13. 

          Službenici Jedinstvenog upravnog odjela 
imaju prava, obveze i odgovornosti utvrđene 
Zakonom o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
Kolektivnim ugovorom, ovim Pravilnikom i 
internim aktima.  
 Za svoj rad i postupke službenici 
odgovaraju pročelniku Jedinstvenog upravnog 
odjela. 
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Članak 14. 
 Službenici su dužni povjerene poslove 
obavljati savjesno, pridržavajući se Zakona, 
drugih propisa, općih akata i pravila struke, te 
postupati po uputama pročelnika.  

Svi službenici su dužni: 
- pratiti propise, opće akte i stručnu 

literaturu, usavršavati se i sudjelovati u 
stručnim oblicima usavršavanja, 

- jačati svijest o osobnoj i 
profesionalnoj odgovornosti, savjesnosti i 
učinkovitosti, te pravilnoj primjeni općih 
propisa, 

- predlagati opće akte i sudjelovati u 
radu izvršnog i predstavničkog tijela i njihovih 
radnih tijela, te drugih tijela kada je to u 
interesu Općine Gračišće, 

- pridržavati se odredbi ovog 
Pravilnika i pravovremeno i kvalitetno 
obavljati poslove i zadatke sukladno zakonu i 
drugim propisima. 
 

Članak 15. 
 Službenici odgovaraju za povredu 
službene dužnosti ukoliko povjerene poslove 
ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim 
rokovima, ukoliko postupaju suprotno 
propisima ili pravilima o ponašanju za vrijeme 
službe ili u vezi sa službom. 
            Službenici i namještenici odgovaraju za 
počinjenu povredu službene dužnosti u skladu 
sa Zakonom. 
 
 

VI.  PREMJEŠTAJ I 
RASPOLAGANJE SLUŽBENIKA 

 
Članak 16. 

 Način i uvjeti premještaja službenika 
na drugo radno mjesto, njegova prava i obveze 
u slučaju ukidanja pojedinih radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu, uređena su 
Zakonom o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
ovim Pravilnikom i Kolektivnim ugovorom. 

 
 

VII. RAD NA TEMELJU UGOVORA 
 

Članak 17. 
 Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela 
mogu se ugovorom u skladu sa zakonom, u 
opravdanim slučajevima, posebice kada u 
Jedinstvenom upravnom odjelu nema 

odgovarajućih službenika i namještenika za 
njihovo obavljanje ili kada se ti poslovi ne 
mogu obaviti u redovnom radnom vremenu ili 
u propisanim rokovima, povjeriti osobi 
odgovarajućih stručnih sposobnosti, o čemu 
odluku na prijedlog pročelnika donosi 
Općinski Načelnik.  
 
 

VIII. VOĐENJE UPRAVNOG 
POSTUPKA I RJEŠAVANJE 
U UPRAVNIM STVARIMA 

 
Članak 18. 

U upravnim stvarima rješava Pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno 
postupa u upravnom postupku i donosi 
rješenje. 

U slučaju kada je pročelnik duže 
vremena odsutan ili je upražnjeno radno  
mjesto pročelnika u upravnim stvarima rješava 
službenik u čijem je opisu poslova radnog 
mjesta vođenje upravnog postupka, odnosno 
rješavanje u upravnim stvarima.  
 
 

IX. RADNO VRIJEME 
 

Članak 19. 
            Raspored radnog vremena, uredovne 
dane i vrijeme za rad sa strankama određuje 
općinski načelnik, nakon savjetovanja sa 
službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gračišće. 
            Raspored radnog vremena za rad sa 
strankama ističe se na ulazu u sjedište općinske 
uprave i na Internet stranici Općine Gračišće. 
 
 

X. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM 
UPRAVNIM ODJELOM 

 
Članak 20. 

 Radom Jedinstvenog upravnog odjela 
upravlja pročelnik. 
 Pročelnik planira poslove i zadatke, 
raspoređuje ih na pojedine službenike i 
namještenike, daje upute za njihovo 
izvršavanje, prati izvršavanje poslova, obavlja 
nadzor nad radom službenika i namještenika, 
ukazuje na eventualne probleme koji se pojave 
u radu, predlaže način izvršavanja pojedinih 
poslova, prati stanje u djelokrugu rada te o 
uočenim pojavama obavještava Općinskog 
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Načelnika te obavlja i druge poslove utvrđene 
Odlukom i ovim Pravilnikom.  
 Pročelnik je za svoj rad i za rad 
službenika i namještenika odgovoran 
Općinskom  načelniku. 
 

Članak 21. 
 Do imenovanja pročelnika na način 
propisan Zakonom ili za vrijeme duže 
odsutnosti pročelnika, odnosno do njegova 
povratka na posao, Načelnik može iz redova 
službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored 
na radno mjesto privremeno imenovati osobu 
koja će po njegovom ovlaštenju obavljati 
dužnost pročelnika.  
 Načelnik može u svakom trenutku 
opozvati dano ovlaštenje iz stavka 1.ovog 
članka.  
 

XI. PRIJELAZNE I 
ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 22. 

 Službenici i namještenici zatečeni na 
radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 
stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju 
raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima, 
zadržavaju plaće i druga prava prema 
dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja 
o raspoređivanju na radna mjesta u skladu s 
ovim Pravilnikom i Zakonom. 
 

Članak 23. 
 Na pitanja koja nisu uređena ovim 
Pravilnikom primjenjuju se Zakon, opći propisi 
o radu, te opći akti Općine Gračišće i 
Kolektivni ugovor.  
 

Članak 24. 
 Prava iz radnog odnosa i druga prava u 
vezi sa službom u Upravnom odjelu koja nisu 
uređena ovim Pravilnikom ostvaruju se 
primjenom posebnog Zakona, općim aktima i 
Kolektivnim ugovorom. 
 

Članak 25. 
Rješenja koja donose pročelnik i 

Načelnik, te ovlaštena službena osoba radi 
ostvarivanja prava, obveza i odgovornosti 
službenika, na temelju Zakona, Odluke o 
ustroju Jedinstvenog upravnog odjela i ovog 
Pravilnika upravni su akti. 

Članak 26. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika 

prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu  
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće 
( Službene novine grada Pazina br. 21/11). 
 

Članak 27. 
 Ovaj Pravilnik objaviti će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv.Petar u Šumi a stupa na snagu 
danom osmog dana od dana objave u 
Službenim novinama. 
 
 
KLASA:023-01/12-01/02 
URBROJ: 2163/02-01-01-12-1 
Gračišće, 30. travanj 2012. 
 
 

Općinski Načelnik 
Ivan Mijandrušić, v.r. 
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POPIS RADNIH MJESTA, STRUČNI I DRUGI UVJETI 
ZA RASPORED NA RADNA MJESTA, TE BROJ IZVRŠITELJA 

U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Službenici: 
 
Broj 
radnog 
mjesta 

Naziv radnog mjesta 
 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski 
rang 

Broj 
izvršitelja 

1. PROČELNIK 
JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA 

I. Glavni 
rukovoditelj  

- 1 1 

OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA: 
- priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela (nacrte općih akata, proračun, 
obračun proračuna, programe, izvješća  te druge akte  iz samoupravnog djelokruga o kojima odlučuje 
Općinsko vijeće)  
- priprema akte i šalje ih u objavu u službene novine 
- rješava o prijemu u službu,  rasporedu na radno mjesto te o  pravima i obvezama službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 
- pruža stručnu pomoć mjesnim odborima osnovanim na području Općine Gračišće 
- rješava u upravnim postupcima  iz samoupravnog djelokruga Općine Gračišće 
- odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela 
- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, aktima Općinskog vijeća, kao i poslove po nalogu Načelnika 

 
OPIS  STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA: 
 - magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke 
 - najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 - organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom 
 - položen državni stručni ispit 
 - poznavanje rada na računalu 
 - aktivno poznavanje jednog stranog jezika  
 -položen vozački ispit za B kategoriju vozila 
STUPANJ SLOŽENOSTI POSLA najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje 
povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća. 
STUPANJ SAMOSTALNOSTI koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanje u najsloženijim stručnim 
pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnog tijela 
STUPANJ ODGOVORNOSTI koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na 
donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu 
Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na provedbu plana i programa 
upravnog tijela 
 
Broj 
radnog 
mjesta 

Naziv radnog mjesta 
 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifika 
cijski rang 

Broj 
izvršitelja 

2. 
SAVJETNIK ZA 
PRORAČUN 
I FINANCIJE 

II. Savjetnik  - 5 1 

OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA : 
- priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela (nacrte općih akata, proračun, 
obračun proračuna, programe, izvješća  te druge akte  iz samoupravnog djelokruga o kojima odlučuje 
Općinsko vijeće) 
- priprema dokumentaciju za rješavanje u upravnim postupcima  iz samoupravnog djelokruga Općine 
Gračišće, te rješava u upravnim postupcima u slučaju duže odsutnosti pročelnika, 
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- vodi zapisnike te priprema akte donesene na sjednicama vijeća 
- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, aktima Općinskog vijeća, kao i poslove po nalogu Načelnika 
i pročelnika. 

 
OPIS  STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA: 
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke 
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 
- aktivno poznavanje jednog stranog jezika 
- položen vozački ispit za B kategoriju vozila 
STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog 
tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor 
rukovodećeg službenika 
STUPANJ SAMOSTALNOSTI  koji uključuje češći 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 pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije 
koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

 
Broj 
radnog 
mjesta 

Naziv radnog mjesta 
 

Katego
rija 

Potkategorija Razina Klasifikacijs
ki rang 

Broj izvršitelja 

3. 

SAVJETNIK ZA 
LOKALNU 
SAMOUPRAVU, OPĆE 
I  PRAVNE POSLOVE 

II. Savjetnik  - 5 1 

 
OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA : 
 - priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela (nacrte općih akata, izvješća  te
druge akte  iz samoupravnog djelokruga o kojima odlučuje Općinsko vijeće), 
 - rješava u upravnim i drugim postupcima (predmetima)  iz samoupravnog djelokruga Općine Gračišće, 
 - donosi rješenja o prijemu u službu i rasporedu na radno mjesto, te rješava o ostalim pravima i obvezama,
odnosno odgovornosti službenika i namještenika u slučaju odsutnosti pročelnika ili ukoliko je radno mjesto
pročelnika upražnjeno, 
 - pruža stručnu pomoć mjesnim odborima i ostalim građanima s područja Općine Gračišće,  
 - vodi zapisnike te priprema akte donesene na sjednicama vijeća, 
 - obavlja i druge poslove utvrđene propisima, aktima Općinskog vijeća, kao i poslove po nalogu Načelnika i
pročelnika. 
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OPIS  STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA: 
 - magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke 
 - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 - položen državni stručni ispit 
 - poznavanje rada na računalu 
 - aktivno poznavanje jednog stranog jezika 
 - položen vozački ispit za B kategoriju vozila 
STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, 
rješavanje složenih upravnih i  drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg 
službenika 
STUPANJ SAMOSTALNOSTI  koji uključuje češći 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 pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije 
koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 
 
Broj 
radnog 
mjesta 

Naziv radnog mjesta 
 

Kate- 
gorija 

Potkategorija Razina Klasifikacijsk
i rang 

Broj  
izvršitelja 

4. 

VIŠI STRUČNI 
SURADNIK ZA 
MEĐUNARODNE 
PROJEKTE 

II. Viši stručni 
suradnik  - 6 1 

 
OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA : 
 - obavlja poslove pripreme projekta za kandidiranje na EU i druge međunarodne fondove, fondove financijskih 
institucija i stranih vlada, prati, proučava i analizira informacije o alternativnim izvorima financiranja, analizira 
uvjete natječaja u vezi s time i predlaže projekte koji bi se mogli kandidirati na te natječaje, 
 - obavlja poslove implementacije projekata i programa prema sklopljenim ugovorima između međunarodnog 
ili nacionalnog donatora i Općine Gračišće,  
 - obavlja stručne poslove u vezi s programima pretpristupnih fondova EU, poslove financijske prilagodbe 
standardima EU, te druge poslove iz tog područja  
 - vodi administrativne i organizacijske poslove u vezi s popunjavanjem prijava na natječaje, izrađuje izvještaje, 
te prikuplja potrebnu dokumentaciju 
 - vodi zapisnike te priprema akte donesene na sjednicama vijeća 
 - obavlja i druge poslove utvrđene propisima, aktima Općinskog vijeća, kao i poslove po nalogu Načelnika i 
pročelnika. 
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OPIS  STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA: 
 - magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, odnosno iz područja društvenih znanosti 
 - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 - položen državni stručni ispit 
 - poznavanje rada na računalu 
 - aktivno poznavanje dva strana jezika od kojih je jedan engleski 
 - položen vozački ispit za B kategoriju vozila 
 STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA koji uključuje  stalne složenije upravne i stručne poslove unutar 
upravnog odjela, 
 STUPANJ SAMOSTALNOSTI koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog 
službenika, 
 STUPANJ ODGOVORNOSTI koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, 
te pravilnu primjenu utvrđenih  postupaka i metoda rada, Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje 
komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju  izvan upravnog 
tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 
 
Broj 
radnog 
mjesta 

Naziv radnog mjesta 
 

Kate- 
gorija 

Potkategorija Razina Klasifika-
cijski rang 

Broj 
izvršit
elja 

5. STRUČNI SURADNIK ZA 
KOORDINACIJU POSLOVA 
OPĆINSKOG NAČELNIKA I 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

III. Stručni 
suradnik  

- 8 1 

 
OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA : 
- obavlja sve administrativne poslove za potrebe Načelnika, pročelnika te Općinskog vijeća i njegovih 
radnih tijela 
- vodi propisane evidencije iz uredskog poslovanja, urudžbeni zapisnik, upisnik predmeta upravnog 
postupka, arhivu te prijem i otpremu pošte 
- vodi zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela 
- vodi propisane evidencije o zaprimljenim očitovanjima, protokolarnim obvezama, evidenciju uzvanika i 
delegacija koje prima Načelnik 
- prima, otvara i otprema običnu i povjerljivu Načelnikovu poštu, te izrađuje pismena na engleskom jeziku 
prema nalogu Načelnika 
- prima stranke te daje potrebne informacije građanima, suradnicima i drugim zainteresiranim strankama 
- obavlja i sve druge  stručne i uredske poslove po nalogu Načelnika i pročelnika 

 
OPIS  STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA: 
 - sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke 
 - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 - položen državni stručni ispit 
 - poznavanje rada na računalu 
 - aktivno poznavanje jednog stranog jezika 
 - položen vozački ispit za B kategoriju vozila 
STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA  koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem 
međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih 
postupaka, utvrđenih metoda rad ili stručnih tehnika, 
STUPANJ SAMOSTALNOSTI koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog 
službenika, 
STUPANJ ODGOVORNOSTI koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
ispravnu primjenu postupka, metoda rada i stručnih tehnika, 
Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnog tijela, a povremeno i izvan upravnog 
tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija 
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Broj 
radnog 
mjesta 

Naziv radnog mjesta 
 

Kate 
gorija 

Potkate 
gorija 

Razina Klasifikacijski 
rang 

Broj izvršitelja 

6. 

 
REFERENT ZA 
RAČUNOVODSTVE
NE POSLOVE I 
PRORAČUN 
 

III. Referent  - 11 1 

 
OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA : 
 - obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove, poslove likvidature, blagajne, obračuna plaća i 
materijalno financijska poslovanja 
 - obavlja poslove izrade proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i programa, 
 - vodi evidenciju naplate i zaduženja grobnih mjesta i komunalne naknade, 
 - obavlja poslove platnog prometa, prisilne naplate, razreza i naplate  prihoda koji pripadaju Općini, 
 - obavlja  programske, analitičke i druge poslove općinske uprave vezane uz izvršenje proračuna i 
računovodstva, 
 - obavlja i sve druge uredske poslove po nalogu Načelnika i pročelnika 
OPIS  STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA: 
 - srednja stručna sprema ekonomske struke 
 - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 - položen državni stručni ispit 
 - poznavanje rada na računalu 
 - aktivno poznavanje jednog stranog jezika 
 - položen vozački ispit za B kategoriju vozila 
STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupak, metoda rada i stručnih tehnika 
STUPANJ SAMOSTALNOSTI  koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika, 
STUPANJ ODGOVORNOSTI koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, 
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica upravnog odjela 
 
Broj 
radnog 
mjesta 

Naziv radnog mjesta 
 

Katego
rija 

Potkategorija Razina Klasifika- 
cijski rang 

Broj izvršitelja 

7. 
REFERENT ZA 
MJESNU 
SAMOUPRAVU 

III. referent  - 11 1 

 
OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA : 
 - obavlja stručne, normativne i dokumentacijske poslove općinske uprave za mjesne odbore i za 
unapređivanje mjesne samouprave 
 - obavlja programske, analitičke i druge poslove općinske uprave u tome području  
 - obavlja sve administrativne poslove za potrebe Načelnika, pročelnika te Općinskog vijeća i njegovih radnih 
tijela 
 - vodi propisane evidencije iz uredskog poslovanja, urudžbeni zapisnik, upisnik predmeta upravnog 
postupka, arhivu te prijem i otpremu pošte 
 - vodi zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela 
 - obavlja i sve druge  stručne i uredske poslove po nalogu Načelnika i pročelnika 
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OPIS  STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA: 
- srednja stručna sprema tehničke, upravne ili ekonomske struke ili gimnazija 
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 
- aktivno poznavanje jednog stranog jezika 
- položen vozački ispit za B kategoriju vozila 
STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupak, metoda rada i stručnih tehnika 
STUPANJ SAMOSTALNOSTI  koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika, 
STUPANJ ODGOVORNOSTI koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, 
te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, 
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica upravnog odjela 

 
Broj 
radnog 
mjesta 

Naziv radnog mjesta 
 

Katego
rija 

Potkategorija Razina Klasifika- 
cijski rang 

Broj izvršitelja 

8. 
REFERENT ZA 
KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO 

III. Referent  - 11 1 

 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA: 

eposredno obavlja sve poslove iz nadležnosti komunalnog redarstva, 
- rješava u upravnom postupku do donošenja rješenja, 
- nadzire obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, groblja, javnih površina, javne rasvjete, 
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih površina 
- obavlja poslove u vezi sa obračunom i naplatom naknade za održavanje groblja, komunalne naknade, 
komunalnog doprinosa, korištenja javnih površina i sl. 
- obavlja stambene poslove, poslove iz ovlasti vatrogastva, 
- obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika i pročelnika, 

 
OPIS  STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA: 
 - srednja stručna sprema tehničke, upravne ili ekonomske struke 
 - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 - položen državni stručni ispit 
 - položen ispit za vozača B kategorije 
 - poznavanje rada na računalu 
 - aktivno poznavanje jednog stranog jezika 
STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupak, metoda rada i stručnih tehnika 
STUPANJ SAMOSTALNOSTI  koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika, 
STUPANJ ODGOVORNOSTI koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, Stupanj stručnih komunikacija 
koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica upravnog odjela 
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Namještenici: 
 
Broj 
radnog 
mjesta 

Naziv radnog mjesta 
 

Katego
rija 

Potkategorija Razina Klasifika- 
cijski rang 

Broj izvršitelja 

1. 
 
KOMUNALNI RADNIK 
 

IV. Pomoćni 
radnik  2. 13 1 

 

OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA: 
 - obavlja sve poslove u vezi održavanja, čišćenja i uređenja javnih površina i groblja na području Općine 
Gračišće 
 - obavlja poslove na održavanju i uređenju zgrada i drugih nekretnina u vlasništvu ili posjedu Općine 
 - obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika i pročelnika 

 

OPIS  STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA: 
 - niža stručna sprema ili osnovna škola  
 - položen vozački ispit za vozača B kategoriju vozila 
STUPANJ SLOŽENOSTI POSLA koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove 
STUPANJ ODGOVORNOSTI koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi 

 
Broj 
radnog 
mjesta 

Naziv radnog mjesta 
 

Katego
rija 

Potkategorija Razina Klasifika- 
cijski rang 

Broj izvršitelja 

2. 
 
ČISTAČ 
 

IV. Pomoćni 
radnik  2. 13 1 

 

OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA : 
 - obavlja poslove čišćenja uredskih prostorija općinske uprave, općinske vijećnice i ostalih prostorija u 
vlasništvu ili posjedu Općine Gračišće 
 - obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika i pročelnika 

 
OPIS  STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA: 
 - niža stručna sprema ili osnovna škola  
 - položen vozački ispit za vozača B kategoriju vozila 
STUPANJ SLOŽENOSTI POSLA koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove 
STUPANJ ODGOVORNOSTI koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi 
       

 
 


