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SLUŽBENE NOVINE 

OPĆINE PISAROVINA 

 

Godina IX.                         Pisarovina,  01. srpnja 2021. godine                         Broj 10. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 

Na temelju čl.4., st.3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 u daljnjem tekstu 

Zakon), čl. 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 

i 1/21) i čl. 5., st.2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ br.1/13) Općinski načelnik Općine Pisarovina na 

prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, dana 01. srpnja 2021. godine, donosi 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni 

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU 
JEDINSTVENOG  UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PISAROVINA 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 5/13) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Sjedište Odjela je na adresi Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina.“ 

Članak 2. 

Članak 4. mijenja se i glasi: 

„Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove utvrđene odredbama Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina, Statutom Općine Pisarovina, 

zakonima i drugim općim aktima i propisima. 

 Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz 

upravnih područja, društvenih djelatnosti, gospodarstva, financija, komunalno stambenih 

djelatnosti, zaštite okoliša te gospodarenja otpadom, prometa i veza, imovinsko pravnih 

odnosa, upravljanja nekretninama na području općine, kao i druge poslove koji su zakonom, 

drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost općine kao jedinice lokalne 

samouprave.  

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge 

poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela.“ 
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Članak 3. 

U točki VII. POPIS RADNIH MJESTA, u tablici naziva „RADNA MJESTA IV. 

KATEGORIJE“ iza skupa riječi „Namještenik II. potkategorije“ stavlja se zarez te se dodaje: 

„(2. razina)“. 

Članak 4. 

U točki VIII. OPIS RADNOG MJESTA: 

- u točki 1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA , točka c) mijenja se i 

glasi: 

„c)  OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA 
- magistar pravne struke ili stručni specijalist pravne struke; 
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; 
- iznimno na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan 

sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje 

pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za 

imenovanje (ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet 

stupnja obrazovanja); 

- položen državni ispit; 

- poznavanje rada na računalu; 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje 

odjelom; 
- odlično služenje barem jednim stranim jezikom; 
- stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje 

povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća; 
- stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim 

stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu 
politiku upravnog tijela; 

- stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za 
zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost;  

- stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na provedbu 

plana i programa upravnog tijela“ 

 

- u točki 2. SAVJETNIK, pod c), u drugoj alineji se umjesto „pravnim“ upisuje 

„odgovarajućim“. 

 

- u točki 4. ADMINISTRATIVNI TAJNIK, pod c), prva i druga alineja mijenjaju se i glase: 

„- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke ili gimnazija; 

-najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;“. 

 

- u točki 5. KNJIGOVODSTVENI OPERATOR, pod c), u prvoj alineji iza riječi „struke“ 

dodaje se „ili gimnazija“. 

- u točki 5. KNJIGOVODSTVENI OPERATOR, pod c), u drugoj alineji umjesto riječi 

„istovrsnim“ upisuje se „odgovarajućim“. 

 

- u točki 6. KOMUNALNI REDAR, pod c), prva alineja mijenja se i glasi: 

„ – najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno 

srednjoškolsko obrazovanje“. 
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- u točki 6. KOMUNALNI REDAR, pod c), u drugoj alineji umjesto riječi „istovrsnim“ 

upisuje se „odgovarajućim“. 

 

- u točki 7. ČISTAČICA, pod a) iza treće stavke dodaje se nova stavka koja glasi: 
„- radno mjesto 2. razine“. 

- u točki 7. ČISTAČICA, točka c) mijenja se i glasi: 
„ c) OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA: 

- niža stručna sprema ili osnovna škola; 
- stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-

tehničke poslove; 
- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi.“. 

 
Članak 5. 

U članku 24. drugi stavak mijenja se i glasi: 
„Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu rasporediti će se 

na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom,  a ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima koje 
su do sada obavljali.“ 
 

Članak 6. 
U cijelom tekstu Pravilnika pojam „državni stručni ispit“ zamjenjuje se pojmom „državni 

ispit“. 
 

Članak 7. 
Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

Službenim novinama Općine Pisarovina. 
 
KLASA:110-04/21-10/1 
URBROJ:238/21-04-21-1 
Pisarovina, 01. srpnja 2021. godine 

 
Općinski načelnik 

 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 

 
KLASA: 022-01/21-01/5 
URBROJ: 238/21-04-21-1 
Pisarovina, 24. lipnja 2021. godine  
 
 
 Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) i članka 
40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), na 
prijedlog predsjedništva Vatrogasne zajednice Općine Pisarovina i uz suglasnost županijskog 
vatrogasnog zapovjednika (Klasa: 214-05/21-01/02, Urbroj: 238/113-21-49 od dana 
24.06.2021.g.), Općinski načelnik Tomo Kovačić donosi  
 
 

O D L U K U 
o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajednice  

Općine Pisarovina 
 
 

Članak 1. 
IVAN ANTOLČIĆ, rođ. 24.02.1991., Donja Kupčina 191, Pisarovina, imenuje se za 

zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Pisarovina. 
 
 

Članak 2. 
Zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Pisarovina iz članka 1. ove Odluke imenuje 

se na vrijeme od pet (5) godina. 
 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom  donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“. 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
 
 

 

 

 

 

 


