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Broj 4

SADRŽAJ
I.
OPĆINSKI NAČELNIK

1. Dopuna Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela………..…1

novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19),
članka 30. i 31. Uredbe o klasifikaciji radnih
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i
125/14) i članka 50. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 1/18 i
4/18), na prijedlog v.d. pročelnice Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Tribunj, Općinski
načelnik Općine Tribunj, dana 25. veljače 2020.
godine, donosi
DOPUNU
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

I.
OPĆINSKI NAČELNIK

1.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni
glasnik Općine Tribunj“, broj 7/19 i 9/19; dalje
u tekstu: Pravilnik), Dodatak 1. Sistematizacija
radnih mjesta u upravnom tijelu, dopunjuje se na
način da se iza radnog mjesta pod rednim
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brojem 3. dodaje novo radno mjesto pod rednim brojem 4.:
4. REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR
Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA
PODKATEGORIJA
III.
Opis poslova radnog mjesta

REFERENT

broj izvršitelja: 1
RAZINA
-

KLASIFIKACIJSKI
RANG
11.

Približan
postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog
posla
Obavlja poslove iz djelokruga poljoprivrednog redara, nadzire 30
provođenje agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina propisanih općinskom odlukom o
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu i izrađuje propisana izvješća o tome
U provođenju poslova iz svoje nadležnosti rješenjem naređuje fizičkim 15
i pravnim osobama poduzimanje radnji u svrhu provođenja odluka o
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama
redovito obavještava nadležnu poljoprivrednu inspekciju
Obavlja terenske poslove iz djelokruga poljoprivrede i gospodarstva te 10
poslove vezane uz provedbu propisa i drugih akata iz djelokruga
poljoprivrede, poljoprivrednog zemljišta, elementarnih nepogoda i
gospodarstva te sudjeluje u izradi nacrta, prijedloga akata i druge
dokumentacije
Surađuje s referentom – komunalnim i prometnim redarom u 10
obavljanju dijela poslova iz djelokruga komunalnog gospodarstva
U suradnji s referentom – komunalnim i prometnim redarom vrši 5
nadzor nad provođenjem odluka i drugih propisa iz djelokruga
veterinarstva i higijeničarske službe, zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti (deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije) i dr. propisa i akata iz
djelokruga poljoprivrede
Vodi razne evidencije poljoprivrednog zemljišta, načina njegova 10
korištenja, naplate naknade za korištenje i drugo vezano uz
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
U suradnji s drugim službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 10
pomaže u pripremi materijala i obavljanju svih pomoćnih poslova za
održavanje sjednica i sastanaka svih tijela Općine
U okviru svoje nadležnosti prima stranke i daje odgovarajuća 5
tumačenja te rješava zahtjeve stranaka
Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti i po nalogu nadređenih
5
Opis poslova i zadataka

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
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POTREBNO
ZNANJE

STRUČNO Srednja stručna sprema poljoprivredne, tehničke ili druge
odgovarajuće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit,
samostalan rad na računalu, probni rad 3 mjeseca
SLOŽENOST POSLOVA
Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom
rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST
U Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute
RADU
nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM
TIJELIMA I
KOMUNIKACIJE
SA
STRANKAMA
STUPANJ
ODGOVORNOSTI
I
UTJECAJ NA DONOŠENJE
ODLUKA

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar
nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne
resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu izričito
propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Dosadašnja radna mjesta pod rednim
brojevima 4., 5., 6., 7. i 8. iz Dodatka 1.
Sistematizacija radnih mjesta u upravnom tijelu,
postaju radna mjesta pod rednim brojevima 5.,
6., 7., 8. i 9.
Članak 2.
Ostale odredbe
neizmijenjene na snazi.

Pravilnika

ostaju

Članak 3.
Ova Dopuna Pravilnika o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela stupa na
snagu prvog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Tribunj“.
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