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OBJAVE

1.	 Odluka	o	Izmjeni	i	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) i suglasnosti 
Sindikalne podružnice  od 24. lipnja 2022.   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, 9a/21 )   

 

 

 

I. 

 

U glavi X  POPIS I OPIS RADNIH MJESTA, u članku  43.,  u odjeljku  

 

2. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI  

 

Briše se radno mjesto:  

 

VIŠI-A SAVJETNIK-CA ZA PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU   

 

 

II. 

 

 

U glavi X  POPIS I OPIS RADNIH MJESTA, u članku  43.,  u odjeljku  

 

2. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI  

 

Dodaje  se radno mjesto:  
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SAVJETNIK-CA ZA PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU   

 

a) Opis radnog mjesta: 

Naziv radnog mjesta:  SAVJETNIK-CA ZA PRAVNE POSLOVE I JAVNU 
NABAVU 

b) Kategorija radnog mjesta:  II. kategorije,  

c) Potkategorija:    viši savjetnik 

d) Klasifikacijski rang:   5.,  

e) Broj izvršitelja:   1 

f) Opis poslova: 

 

 

POSLOVI RADNOG MJESTA 

PRIBLIŽAN % 
VREMENA 

POTREBAN 
ZA 

OBAVLJANJE 
POSLA 

- Izrađuje plan nabave, izrađuje natječajnu dokumentaciju u postupku 
javne nabave, sudjeluje u radu povjerenstva za javnu nabavu, vodi 
evidenciju javne nabave i sve ostale poslove u skladu sa Zakonom o 
javnoj nabavi i Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male 
vrijednosti, 

20 

- Vodi postupke ovrhe za naplatu potraživanja, 20 

- Vodi postupak dodjele koncesija i koncesijskih odobrenja na 
pomorskom dobru, vodi postupak natječaja za davanje u zakup javnih 
površina, 

20 

- Sudjeluje u rješavanju predmeta imovinsko-pravne naravi, 10 

- Obavlja sve pravne poslove za potrebe Općine, obavlja analize  i 
pripreme općih akata  iz djelokruga  upravnog odjela, daje pravna 
mišljenja ili smjernice  za rješavanje pitanja  i situacija  iz rada svih 
odjela, priprema predmete u kojima je Općina stranka u sudskim i 
upravnim postupcima,  rješava  predmete imovinsko pravne naravi  

10 

- Zastupa Općinu Medulin u parničnim, vanparničnim i ovršnim 
postupcima, 

10 

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

5 
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g) Opis razine standardnih mjerila:  

stručno znanje: magistar ili stručni specijalist pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera, 
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, 
položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računalu; 

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. 

 

Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene.  

 

IV. 

 

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

 

Klasa: 023-05/17-01/0005 

Urbroj: 2163-27-01-2-22-54 

Medulin,	24. lipnja 2022.     

 

       Načelnik Općine Medulin 

Ivan Kirac, bacc. oec.  

 

 






