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OPĆINSKI NAČELNIK

24.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 44. Statuta Općinskog vijeća Općine Kostrena („Služ-
bene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 10/13, 17/14), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Kostrena, Općinski načelnik dana 20. rujna 2017.godine donio je

ODLUKU 
o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena

Članak 1. 

Mijenja se Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 2/14, „Službene novine Općine Kostrena“ broj 6/15, 1/16, 5/16, 8/16, 7/17) u 
dijelu Popisa radnih mjesta koji je sastavni dio Pravilnika na način da:
- u dijelu: „Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove, Viši stručni suradnik za upravne poslove, Opis razine 

standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stupanj stručnih komunikacija“ briše se riječ: „državnog“
- u dijelu: „Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove, Viši stručni suradnik za socijalnu, zdravstvenu skrb 

i društvene djelatnosti, Opis poslova i zadataka“ umjesto riječi: „Općinske načelnice“ trebaju stajati riječi: „Op-
ćinskog načelnika”, u dijelu: „Stručno znanje“ iza riječi „društvene“ dodaju se riječi „ili humanističke“, a u dijelu 
„Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stupanj stručnih komunikacija“ briše se riječ: 
„državnog“.

- u dijelu: „Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, Viši stručni suradnik za komunalni 
sustav, prostorno planiranje i javnu nabavu, Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stu-
panj stručnih komunikacija“ briše se riječ: „državnog“

- u dijelu: „Služba za financije i gospodarstvo, Viši stručni suradnik za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonom-
ski razvoj, Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stupanj stručnih komunikacija“ briše 
se riječ: „državnog“

- u dijelu: „Služba za financije i gospodarstvo, Viši stručni suradnik za financije, Opis razine standardnih mjerila 
za klasifikaciju radnih mjesta, Stupanj stručnih komunikacija“ briše se riječ: „državnog“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Kostrena“.

KLASA: 022-06/17-01/32  
URBROJ: 2170-07-03-17-87

Općinski načelnik 
Dražen Vranić, dipl.iur.
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"Službene novine Općine Kostrena" izdaje Općina Kostrena. Uredništvo: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena. 
URL: http://www.kostrena.hr; e-mail: sluzbene-novine@kostrena.hr; Urednik: Egon Dujmić, članovi uredništva: Predrag 
Petrović i Zrinka Vukušić. Tisak: Obrt fotokopiranje i tisak Zambelli, vl. Rudolf Zambelli, 51000 Rijeka, Školski prolaz 1.




