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OBJAVE

1.	 Odluka	o	dopuni	Pravilnika	o	unutarnjem	redu	Upravnih	tijela	Općine	Medulin ....................................2

“Službene novine” Općine Medulin izdaje Općina Medulin.
Godišnja pretplata iznosi 500,00 Kn i uplaćuje se na IBAN: HR1223400091826300008

Uredništvo: OPĆINA MEDULIN, Medulin, Centar 223
Glavni urednik: IVAN KIRAC
tel.: 385-650 - centrala 
 385-652 - tajništvo
fax:  385-660
e-mail: opcina@medulin.hr
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Na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11, 4/18, 
112/19), čl.28. Statuta Općine Medulin (SN 2/13, 2/18, 8/18, 2/20, 1/21 ), Odluke o Odluke o 
ustrojstvu Upravnih tijela Općine Medulin – pročišćeni tekst ( SN OM 1/20) suglasnosti 
Sindikalne podružnice od 06. prosinca 2021. godine  Načelnik Općine Medulin donosi 
slijedeću  
 
 
 

ODLUKU O  DOPUNI  
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU UPRAVNIH TIJELA OPĆINE MEDULIN )Službene 

novine Općine Medulin broj: 2/19, 4/19, 1/20, 1/21, 4/21, 5/21 )   
 
 
 

I. 
 

U glavi X  POPIS I OPIS RADNIH MJESTA, u članku  43.,  u odjeljku  
 
1. UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I 
GOSPODARSTVO   
 
Dodaje se radno mjesto:  
 
VIŠI-A SAVJETNIK-CA ZA POSLOVE NAČELNIKA  
 

 
a) Osnovni podaci o radnom mjestu:  

Naziv radnog mjesta:  VIŠI-A SAVJETNIK-CA ZA POSLOVE NAČELNIKA  
Kategorija radnog mjesta: II. kategorije,  
Potkategorija:   viši savjetnik 
Klasifikacijski rang:  4. 

b) Broj izvršitelja:  1 
c) Opis poslova: 

 

 
POSLOVI RADNOG MJESTA 

PRIBLIŽAN % 
VREMENA 

POTREBAN 
ZA 

OBAVLJANJE 
POSLA 

- Priprema i izrađuje prijedloge akata iz djelokruga Upravnog odjela,    
- Vodi  protokolarne, savjetodavne i stručno administrativne poslove u 

svezi s djelokrugom rada Načelnika 
 

- Koordinira rad svih upravnih odjela, njihovih aktivnosti, te priprema i 
izrađuje izvještaje za načelnika 

 

- Koordinira i pregledava sve prijedloge koji se upućuju na raspravu i 
odlučivanje općinskom vijeću, daje prijedloge za izmjene  

 

- Prikuplja informacije o poslovanju svih općinskih tvrtki i ustanova, 
koordinira rad nadzornih odbora,  upravnih vijeća, uprava  istih te 
izvješćuje načelnika o  istom  

 

- Sudjeluje u pripremi obavijesti i informacija za objavu u medijima,  
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na službenoj web stranici i na facebook profilu, prisustvuje 
konferencijama za medije , odobrava  priopćenja za medije,  
sudjeluje u administraciji  web stranice, newsletter, facebook profil 
Općine Medulin te prema potrebi i drugih  socijalnih  mreža,  
sudjeluje u izradi Glasnika Općine Medulin, odabire tekstove i vodi 
grafičku pripremu,  sudjeluje u izradi drugih informativnih sadržaja, 
sudjeluje u izradi i operativno provodi vizualni identitet, 

- Aktivno prati objavljivanje informacija   o aktivnostima načelnika, 
upravnih tijela Općine u medijima,  

 

- Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika, i pročelnika.  
 
 

d) Opis razine standardnih mjerila:  
stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog, pravnog ili drugog 
odgovarajućeg smjera, najmanje četiri  godine radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje 
dva  svjetska  jezika, od kojih obavezno engleski, oba najmanje B razine ; 
stupanj složenosti: posao koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, 
rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i 
nadzor rukovodećeg službenika;   
stupanj samostalnosti: koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute 
nadređenog službenika; 
stupanj odgovornosti: koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada te provedbu 
odluka iz odgovarajućeg područja; 
stupanj stručnih komunikacija: koji uključuje komunikaciju unutar i izvan upravnog 
tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene  informacija. 

 
II. 
 

 
U glavi X  POPIS I OPIS RADNIH MJESTA, u članku  43.,  u odjeljku  
 
5. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA  
 
 
Dodaje se radno mjesto:  
 
SAVJETNIK-CA ZA PROSTORNO PLANIRANJE  
 
 

a) Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Naziv radnog mjesta: SAVJETNIK-CA  ZA PROSTORNO PLANIRANJE  
Kategorija radnog mjesta:  II. kategorija,  
Potkategorija:  savjetnik, 
Klasifikacijski rang: 5. 
 
a) Broj izvršitelja:  1   
a) Opis poslova: 
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POSLOVI RADNOG MJESTA 

PRIBLIŽAN % 
VREMENA 

POTREBAN 
ZA 

OBAVLJANJE 
POSLA 

- Sudjeluje u pripremi i izrađuje prijedloge akata načelnika i vijeća iz 
oblasti prostornog planiranja. 

5 

- Prati provođenje prostornih planova i politike uređivanja prostora te u 
suradnji s pročelnikom predlaže izradu novih te izmjena i dopuna 
postojećih planova. Obavlja cjelokupni administrativni postupak kod 
izrade prostornih i urbanističkih planova na kojima je nositelj  OM. 
Objave, pozivi i održavanje prethodne i javne rasprave. Daje na uvid 
prostorno plansku dokumentaciju interesentima, te vrši konzultacije 
vezano uz problematiku i provedbu  iste, Zaprima primjedbe u javnim 
raspravama, sortira te izrađuje izvješća o prethodnim i javnim 
raspravama, šalje dopise svim sudionicima javne rasprave, 

35 

- Nadzire provođenje prostorno planske dokumentacije kroz 
suglasnosti na idejne projekte, idejna rješenja, te kroz očitovanja na 
glavne projekte, te izdavanje posebnih uvjeta gradnje, nadzire 
provođenje prostorno planske dokumentacije izdaje posebnih uvjeta 
gradnje 

30 

- Vodi evidenciju i prati stanje u prostoru kroz obradu i čuvanje 
dokumentacije prostora, praćenje izdanih lokacijskih, građevinskih i 
uporabnih dozvola, priprema izvješća o stanju u prostoru i Programa 
mjera za unapređenje stanja u prostoru, 

5 

- Obavlja poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, 
provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i 
izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i 
programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, provođenje postupaka 
procjene utjecaja na okoliš, energetska učinkovitost, sudjeluje u svim 
poslovima vezano za zaštitu okoliša i održivom gospodarenju 
otpadom 

5 

- Koordinira i vodi uspostavu i implementaciju informacijskog sustava 
prostornog uređenja (GIS sustav), 

5 

- Vrši pregled geodetskih elaborata u svezi davanja suglasnosti na 
izvješća o utvrđivanju međa, vodi postupak pribavljanja posebnih 
geodetskih podloga kao i stručnih podloga za izradu urbanističkih 
planova, vodi geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra 
vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, 

5 
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- Sudjeluje u izradi evidencije i praćenju stanja u prostoru kroz obradu 
i čuvanje dokumentacije prostora, praćenje izdanih lokacijskih, 
građevinskih i uporabnih dozvola, sudjeluje u pripremi izvješća o 
stanju u prostoru i u izradi Programa mjera za unapređenje stanja u 
prostoru. 

5 

- Vodi i rješava složene i manje složene predmete iz područja 
prostornog planiranja  

 

- Vodi i rješava složene i manje složena pitanja iz nadležnosti Odjela 
te odgovara za pravilnu primjenu postupaka i metoda rada i 
provedbu pojedinačnih odluka  

 

- Prati stručnu literaturu i pohađa edukacije iz područja prostornog 
planiranja  

 

- Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika, zamjenika načelnika i 
pročelnika. 

5 

 
b) Opis razine standardnih mjerila:  

stručno znanje: magistar ili stručni specijalist geodetskog, arhitektonskog, građevinskog ili 
drugog odgovarajućeg smjera, najmanje tri  godine radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, položen državni stručni ispit, dobro poznavanje rada na računalu (MS Office, 
Outlook, Autocad), poznavanje jednog svjetska jezika; 
Stupanj složenosti: uključuje sudjelovanje u izradi akata iz djelokruga Odjela, vođenje 
upravnog postupka  i rješavanje složenih i manje složenih predmeta iz nadležnosti Odjela 
Samostalnost u radu: samostalnost u radu uz češći nadzor te opće i specifične upute 
pročelnika 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: stupanj stručne 
komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan Odjela  u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i 
razmjene informacija 
Stupanj odgovornosti  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za  materijalne resurse s 
kojima službenik radi (računalo, uredski namještaj i pribor), pravilnu primjenu postupaka i 
metoda rada te provedbu odluka iz područja prostornog uređenja i gradnje. Rad u bitnom 
utječe na donošenje upravnih akata iz djelokruga rada Odjela. 
stupanj stručnih komunikacija: koji uključuje komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela u 
svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 
 

III. 
 
U glavi X  POPIS I OPIS RADNIH MJESTA, u članku  43.,  u odjeljku  
 
5. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA  
 
Kod radnog mjesta VIŠI- STRUČNI-A  SURADNIK-CA  ZA PROSTORNO PLANIRANJE  
mijenja se broj izvršitelja sa 2 na 1 .  

IV. 
 
 
U glavi X  POPIS I OPIS RADNIH MJESTA, u članku  43.,  u odjeljku  
 
5. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA  
 
Kod radnog mjesta SAVJETNIK-ICA   ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU  mijenja 
se broj izvršitelja sa 1 na 2.  
 

V. 
 
Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene.  
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VI. 
 

 
Ova Odluka   stupa na snagu danom donošenja  te  će se ista objaviti u Službenim 
novinama Općine Medulin.   

 
Klasa: 023-05/17-01/0005 
Urbroj: 2163-27-01-2-22-46 
Medulin,	09. prosinca  2021.    
 

       Načelnik Općine Medulin 
Ivan Kirac, bacc. oec.  

 










