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20.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 86/08., 61/11., 4/18. i
112/19.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Viškovo, Općinska načelnica Općine Viškovo je dana 19. kolovoza 2021. godine donijela
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/20, u
daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 13., u sastavnom dijelu Pravilnika, Sistematizaciji radnih mjesta (u daljnjem
tekstu: Sistematizacija), u Jedinstvenom upravnom odjelu, za radno mjesto „1. PROČELNIK JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA“ mijenja se opis poslova i zadataka na način da umjesto riječi „rukovodi“ sada stoji riječ
„upravlja“.
Članak 2.
U cijelom tekstu Sistematizacije, za sva radna mjesta, u
„Opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih
mjesta“ pod “stručno znanje“ ispred riječi “stručno“ dodaje se riječ “potrebno”.
Članak 3.
U Sistematizaciji u Pododsjeku pisarnica, za radno mjesto
„ 12. VODITELJ/ICA PODODSJEKA PISARNICE“ , u
„Opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih
mjesta“ pod „ potrebno stručno znanje“ iza riječi „državni
ispit“ dodaju se riječi „i stručni ispit osposobljenosti na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom
izvan arhiva“.
Članak 4.
U Sistematizaciji u Pododsjeku pisarnica, pod rednim brojem 13. mijenja se naziv radnog mjesta
„ REFERENT ZA POSLOVE PISARNICE“.
Članak 5.
U Sistematizaciji u Odsjeku za upravljanje i održavanje
komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih
djelatnosti, pod rednim brojem 35. mijenja se naziv radnog
mjesta „REFERENT ZA POSLOVE KOMUNALNOG
REDARSTVA“ i u „Opisu razine standardnih mjerila za
klasifikaciju radnih mjesta“ pod „ potrebno stručno znanje“ iza riječi „trajanju“ dodaju se riječi „ekonomske, tehničke ili građevinske struke“.
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Članak 6.
U Sistematizaciji u Odsjeku za upravljanje i održavanje
komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih
djelatnosti, pod rednim brojem 36. mijenja se naziv radnog
mjesta „REFERENT ZA POSLOVE PROMETNOG REDARSTVA“ , u „Opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta“ pod „ potrebno stručno znanje“
iza riječi „trajanju“ dodaju se riječi „upravne, prometne ili
tehničke struke“.
Članak 7.
Članak 19. Pravilnika mijenja se i glasi:
„ Osim lakih povreda službene dužnosti propisanih Zakonom, lake povrede službene dužnosti su:
1. zadržavanje u službenim prostorijama nakon radnog
vremena bez odobrenja neposrednog rukovoditelja,
2. nedolično ponašanje u međusobnom ophođenju i
ophođenju sa strankama,
3. osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježja
neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 46. točkama 1., 2., 3., 6. i 11. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako osoba ovlaštena
za pokretanje postupka zbog teške povrede službene
dužnosti procijeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti,
4. nepridržavanje temeljnih načela iz Etičkog kodeksa
općinske uprave.“
Članak 8.
Članak 20. Pravilnika mijenja se i glasi:
„ Službenici zatečeni u službi, odnosno na radu u upravnom tijelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, raspoređuju se na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom,
vodeći računa o poslovima koje su do tada obavljali.
Za službenike za koje, ovim Pravilnikom, nema odgovarajućeg radnog mjesta u Odjelu odnosno upravnom tijelu
na koje se službenik može rasporediti, donosi se rješenje o
stavljanju na raspolaganje.
Rješenje o rasporedu na radno mjesto odnosno rješenje o
stavljanju na raspolaganje, sukladno odredbama stavka 1.
i 2. ovoga članka, donosi se u roku od dva (2) mjeseca od
stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Do donošenja rješenja iz stavka 3. ovoga članka, službenici
nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu
pročelnika upravnog tijela, a pravo na plaću i ostala prava
iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.“
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Članak 9.
Članak 21. Pravilnika mijenja se i glasi:
„Kandidat za prijam u službu koji ima potrebno radno
iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na
radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine
dana od prijema u službu.“
Članak 10.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa
na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u
„Službenim novinama Općine Viškovo“.
KLASA: 003-05/20-01/03
URBROJ: 2170-09-04/03-21-13
Viškovo, 19. kolovoza 2021. godine
Općinska načelnica:
Sanja Udović dipl. oec., v.r.
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