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Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 7/16), na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, a po dobivenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog
sindikata, brojčane oznake, Klasa: 030-02/19-01/04, Urbroj: 361-19-7 od 12. ožujka 2019. godine,
gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 12. ožujka 2019. godine, donosi

PRAVILNIK
o IV izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Vjesnik“ službeno glasilo Grada
Vrgorca, broj 22/17, 5/18, 27/18 i 5/19) u Sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu,
Odsjeku za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, dodaje se novo radno mjesto „9.
Referent – komunalni redar“, i to kako slijedi:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA
9. REFERENT – KOMUNALNI REDAR
Broj izvršitelja: 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

III

Referent

-

OPIS POSLOVA I ZADATAKA RADNOG MJESTA
Primjenjuje propise iz komunalnog gospodarstva te obavlja nadzor nad primjenom
Zakona o komunalnom gospodarstvu i gradskih odluka u cilju održavanja
komunalnog reda i druge propise kojima su određene obveze komunalnih redara
te izrađuje zapisnike i donosi rješenja i druge akte te vođenje upravnoga postupka
Nadzire korištenje javnih površina i izrađuje zapisnike o površini objekata i
zemljišta obveznika gradskih prihoda
Poduzima mjere u praćenju izvršenja rješenja o uvođenju komunalnog reda,
utvrđuje prekršaje, izdaje obvezne prekršajne naloge, izriče kazne na mjestu
počinjenja prekršaja, predlaže pokretanje prekršajnog postupka i izdaje naloge za
uvođenje komunalnog reda i prati provedbu naloga, poduzima aktivnosti u svezi
brige/zaštite životinja
Vrši premjeravanje objekata radi utvrđivanja površine istih u svrhu obračuna
visine komunalne naknade, vodi zapisnik i postupak dostave zapisnika strankama
te sve poslove u svezi s tim sudjeluju u izradi nacrta prijedloga i prijedloga akata te
vodi upravni postupak i donosi rješenja iz svoje nadležnosti
Ovjerava količine i iznose po računima trgovačkog društva “Komunalno” d.o.o., i
„Gradska čistoća“ d.o.o. i druge račune iz njihove nadležnosti, obavlja poslove
dostave za potrebe gradske uprave te druge poslove po nalogu pročelnika

KLASIFIKACIJSKI
RANG
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OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
Posebno stručno znanje
Složenost poslova
Samostalnost u radu
Stupanj odgovornosti i
utjecaj na donošenje
odluka
Stupanj suradnje s drugim
tijelima i komunikacija

Srednja stručna sprema četverogodišnjeg trajanja, najmanje jedna
godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni
stručni ispit, položen vozački ispit „B“ kategorije
Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka,
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
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela

Članak 2.
Ovaj Pravilnik objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasniku Grada Vrgorca, a stupa na snagu 01.
travnja 2019. godine.
Klasa: 022-06/19-01/19
Urbroj: 2195/01-08-02/09-19-1
Vrgorac, 12. ožujka 2019.
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