SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Godina XXV II

Podstrana 19. studeni 2020.

Broj 21/2020

NAČELNIK
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/18) i Odluke
o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br. 35/2018), Općinski načelnik dana
12. studenog 2020. godine donosi sljedeći

Z a k lj u č a k
o dodjeli stipendija Općine Podstrana u akademskoj 2020./2021. godini
Članak 1.
Temeljem rezultata raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana za akademsku
2020./2021. godinu (od 12. listopada 2020. god.), Općina Podstrana će u akademskoj 2020./2021. godini
dodijeliti 101 stipendiju.
Članak 2.
Dodijeliti će se 28 stipendija u iznosu od 800,00 kn mjesečno studentima sa ostvarenim prosjekom većim
od 4,49 i 68 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno studentima sa ostvarenim prosjekom manjim ili
jednakim 4,49 te 4 stipendije u iznosu od 800,00 kn, a jedna u iznosu od 500,00 srednjoškolcima koji su
zadovoljili uvjete Natječaja.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 604-01/20-01/01
URBROJ: 2181/02-02-1-20-2
Podstrana, 12. studenog 2020. g.

Načelnik
Mladen Bartulović, dipl.krim.
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Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/18), članka 46. Statuta Općine
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 2/18) i članka 7. stavak 2. Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu rada upravnih tijela Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 24/19) općinski
načelnik dana 16. studenoga 2020. godine donosi

VII. IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 8/15, 13/15,
21/17, 27/17,34/17, 4/19, 12/20) u članku 8. stavak 1. briše se točka 1. ''1. Ured načelnika''.
U istom stavku dosadašnje točke 2., 3., 4., i 5., postaju točke 1., 2., 3., i 4.
Članak 2.
U sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio ovog Pravilnika, mijenja se točka 8. Viši savjetnik/ca za pravne poslove i strateško upravljanje tako da ista sada glasi:
9. VIŠI SAVJETNIK/-CA ZA PRAVNE POSLOVE
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

II.

Viši savjetnik

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG
4.

Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Upravnog odjela

15

Vodi neupravni postupak i rješava u neupravnim stvarima iz nadležnosti Upravnog odjela

5

Vodi postupke i priprema akte vezane za proglašenja i provedbu upisa nerazvrstanih cesta

10

Sudjeluje i zastupa Općinu u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo JLS

5

Obavlja imovinskopravne poslove glede nekretnina, izrađuje ugovore, sporazume, nagodbe i
ostale akte za Upravni odjel

20

Obavlja poslove zastupanja Općine u postupku preoblikovanja zemljišne knjige

10

Surađuje s nadležnim institucijama, državnim i sudskim tijelima i službama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave

2

Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog
posla

5

Obavlja poslove službenika za informiranje

10

Prati propise iz nadležnosti Upravnog odjela

5

Skrbi o autotaksi službi te vodi očevidnik dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza

5

Priprema nacrte odluka za sjednice općinskog vijeća iz nadležnosti Upravnog odjela, te
sudjeluje na istima

5
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Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO
ZNANJE
SLOŽENOST POSLOVA
SAMOSTALNOST U RADU
STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA
STUPANJ ODGOVORNOSTI I
UTJECAJ NA DONOŠENJE
ODLUKA

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

Članak 3.
U sistematizaciji radnih mjesta u točci 13. Viši referent/-ica za odnose sa javnošću, opće i administrativne
poslove, ispod nazivlja radnog mjesta mijenja se naziv upravnog odjela ''Ured načelnika'', tako da isti sada
glasi: ''Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove''.
Članak 4.
Ove VII Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Općine Podstrana''.

Klasa: 022-05/20-01/30
Urbroj: 2181/02-02-1-20-01
Podstrana, 16. studenoga 2020. godine

Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.
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Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj
13/11, 9/13, 8/19) i članka 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 2/18),
općinski načelnik dana 16. studenoga 2020. godine donosi:

IV. IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA
Članak 1.
U Pravilniku o poslovanju Vlastitog pogona (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 8/15, 22/17, 4/19)
u članku 6. stavak 1. pod točkom 4. NAZIV: NAMJEŠTENIK/-ICA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA I GROBLJA mijenja se broj izvršitelja na način da isti sada glasi:
''Broj izvršitelja: 6''.
Članak 2.
U Pravilniku o poslovanju Vlastitog pogona (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 8/15, 22/17, 4/19)
u članku 6. stavak 1. pod točkom 5. NAZIV: NAMJEŠTENIK/-ICA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI mijenja se broj izvršitelja na način da isti sada glasi:
''Broj izvršitelja: 5''.
Članak 3.
Ove IV. Izmjene i dopune Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona stupanju na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.
Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

Klasa: 022-05/20-01/31
Urbroj: 2181/02-02-1-20-01
Podstrana, 16. studenoga 2020. godine

SADRŽAJ
NAČELNIK
1.

Zaključak o dodjeli stipendija Općine Podstrana u akademskoj 2020./2021. godini

2.

VII Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

3.

IV. Izmjene i dopune pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Ivica Tafra
Telefoni: 021/330-545,021/330-489 - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 65 2407 0001 8341 0000 6
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