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GODINA LXV

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADONAČELNIKA

17.
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),
članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 74/10 i 125/14), te članka 7. Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj
15/16 i 68/19), na prijedlog pročelnika, te nakon savjetovanja sa sindikatom gradonačelnik Grada Hrvatske
Kostajnice donosi
PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Hrvatske Kostajnice
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se:
- unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Hrvatske Kostajnice i to:
1. Odsjek za pravne i opće poslove, društvene
djelatnosti i socijalnu skrb
2. Odsjek za proračun, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša
- nazivi i opisi poslova radnih mjesta,
- stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta,
- broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 2.
Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela
određen je u članku 5. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske
Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj 15/16).
Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe
u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se
na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao
i u potpisima imena, te na uredskim natpisima, naziv
radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu
službenika, odnosno namještenika raspoređenog na
odnosno radno mjesto.
II. UPRAVLJANJE U SLUŽBI
Članak 4.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira
i usklađuje rad Jedinstvenog upravnog odjela.
Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog
upravnog odjela pročelnik odgovara gradonačelniku.
U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika
do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom,
odnosno u razdoblju dulje odsutnosti pročelnika,
gradonačelnik može iz reda službenika Jedinstvenog
upravnog odjela koji ispunjavaju zakonske i druge
uvjete imenovati privremenog pročelnika. Privremeni
pročelnik ima sve ovlasti pročelnika.
U slučaju upražnjenosti radnog mjesta voditelja
unutarnje ustrojstvene jedinice ili odsutnosti voditelja
unutarnje ustrojstvene jedinice, unutarnjom ustrojstvenom jedinicom izravno upravlja pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 5.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove
obavljati sukladno zakonima i drugim propisima, općim
aktima Grada Hrvatske Kostajnice, pravilima struke,
te uputama pročelnika upravnog tijela.
Članak 6.
Službenik i namještenik može biti raspoređen na
upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za
prijam u službu propisane zakonom i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta
službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez
položenog državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanim zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa
zakonom.
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OPĆINA GVOZD

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
10.
Na temelju članka 45. stavka 4. Statuta Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr.,
6/13, 19/14 i 4/18), općinski načelnik Općine Gvozd
donio je
PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o korištenju službenih
automobila u vlasništvu Općine Gvozd
Članak 1.
U Pravilniku o korištenju službenih automobila u
vlasništvu Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj
68/19), u članku 9. stavku 1. briše se na koji način
dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/19-01/01
URBROJ: 2176/09-02-19-2
Vrginmost, 22. listopada 2019.
Općinski načelnik
Milan Vrga, v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.
glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po
potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

