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Temeljem članka 3. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 28/10)  na prijedlog 

načelnika Općine Ervenik, Općinsko vijeće 

Općine Erevnik na svojoj 4. sjednici održane 

dana 25.11.2021. godine , donosi  

ODLUKU 

o visini osnovice za obračun plaće 

općinskog načelnika 

Članka 1. 

Za obračun plaće općinskog načelnika Općine 

Ervenik primjenjuje se osnovica za obračun 

plaće državnih dužnosnika. 

Članka 2. 

Ova odluka stupa na snagu 8. dan od dana 

objave u „Službenom glasilu“ Općine Ervenik. 

 

KLASA: 120-01/21-02/3 

URBROJ: 2182/14-02-21-1 

Ervenik, 25.11.2021. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ERVENIK 

Predsjednik 

Mirko Kovačević, prof.v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne 

zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 

118/18,31/20 i 20/21 ) i članka 31. Statuta 

Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“, broj: 1/21), Općinsko vijeće 

Općine Ervenik, na 4. sjednici održanoj 

25.11.2021. godine, donosi  

 

Izmjene i dopune ( I ) O D L U K E 

o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite na području Općine 

Ervenik 

Članak 1. 

Odluka o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Ervenik ( Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije br. 4/21 ) mijenja se u 

članku 2. i glasi: 

Pravna osobe od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Općine Ervenik je:  

1. Komunalno poduzeće Ervenik 

d.o.o. Ervenik  

2. U.O. „ Kod Pere“ , Radučić 

  

Članak 2. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasilu 

Općine Ervenik, a stupa na snagu dan nakon 

objave. 

 

KLASA: 810-01/21-02/10 

URBROJ:2182/14-02-21-3 

Ervenik, 25.11.2021. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ERVENIK 

PREDSJEDNIK 

Mirko Kovačević, prof. v.r.
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Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. i 

članka 53. stavak 2. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. – 

vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 

125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 

137/15 i 123/17 i  144/20) i članka 31. Statuta 

Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-

kninske županije, broj 1/21),  Općinsko vijeće 

Općine Ervenik, na svojoj 4.  sjednici održanoj 

dana 25.11.2021. godine, donijelo je 

O D L U K U  

o (II.) izmjenama i dopunama  Odluke o 

ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Ervenik 

(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske 

županije, broj 3/19 i 4/19) 

Članak 1. 

U preambuli Odluke iza teksta „Na temelju 

članka 35. stavak 1. točke 4.,  dodaje se tekst: 

„i članka 53. stavak 2“. 

Članak 2. 

Članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„U slučaju upražnjenog radnog mjesta 

pročelnika ili u razdoblju duže odsutnosti 

pročelnika  općinski načelnik može iz redova 

službenika jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Ervenik rješenjem dati ovlast za 

obavljanje poslova pročelnika onom 

službeniku koji ispunjava uvjete propisane 

člankom 11. i člankom 24. stavak 2. Uredbe o 

klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj)  samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14“), 

odnosno uvjete propisane pravilnikom o 

unutarnjem redu za radno mjesto pročelnika, 

do donošenja rješenja o imenovanju istog, ako 

je isto radno mjesto trajno upražnjeno, ili u 

slučaju duže odsutnosti pročelnika do povratka 

na posao istog“. 

Ukoliko nitko od službenika jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Ervenik, ne ispunjava 

zakonom propisane uvjete za radno mjesto 

pročelnika, raspisat će se Oglas za prijem u 

službu na određeno vrijeme, sukladno odredbi 

članka 28. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 

broj  86/08, 61/11, 04/18, 112/19). Služba na 

određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme 

odsutnog službenika može trajati do povratka 

odsutnog službenika na posao, odnosno 

prestanka njegove službe“  

 

Članak 6. stavak 3. mijenja se i glasi: 

Općinski načelnik može u svako doba opozvati 

službenika kojemu je dana ovlast za obavljanje 

poslova pročelnika. 

 

Članak 3. 

Članka 17. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik 

smješten je u sjedištu Općine Ervenik, te se 

sukladno članku 6. stavak 4. Uredbe o 

natpisnoj ploči i zaglavlju akata državne 

uprave, lokalne, područne (regionalne)  i 

mjesne samouprave, te pravnih osoba koje 

imaju javne ovlasti  („Narodne novine“, broj 

34/02) ne ističe natpisna ploča istog sadržaja 

kao i tijelo općine kojem pripada, osim što se 

u sadržaju natpisne ploče umjesto tijela stavlja 

naziv jedinstvenog upravnog odjela.“ 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave 

u „Službenom glasilu“ Općine Ervenik. 

 

KLASA: 021-05/21-02/15 

URBROJ: 2182/14-02-21-1 

Ervenik, 25.11.2021. godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ERVENIK 

PREDSJEDNIK 

Mirko Kovačević, prof. v.r. 
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 

82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 31. 

Statuta Općine Općina Ervenik („Službeni 

vjesnik Šibensko- kninske županije “, broj 

1/21), Općinsko vijeće Općine Ervenik na 4. 

sjednici održanoj dana 25.11.2021. godine, 

donosi 

A N A L I Z U 

stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Općina Ervenik za 2021. godinu 

I.  U V O D 

Civilna zaštita je sustav organiziranja 

sudionika, operativnih snaga i građana za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, 

životinja, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 

otklanjanja posljedica terorizma i ratnih 

razaranja. 

Općina Ervenik (u daljnjem tekstu: 

Općina) dužna je organizirati poslove iz svog 

samoupravnog djelokruga koji se odnose na 

planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 

financiranje sustava civilne zaštite. 

Člankom 17. stavkom 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite definirano je da 

predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela  

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna 

razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 

godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

te smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

koje se razmatraju i usvajaju svake četiri 

godine. 

Općina ima izrađenu Procjenu rizika od 

velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite 

u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 

118/18) kao i važeći propisi navedeni u članku 

93. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

 

 

Na području Općine ukupne snage i 

potencijale za CZ čine: 

• operativne snage Civilne 

zaštite,  

• pravne osobe od interesa za 

Civilnu zaštitu,  

• pravne osobe od posebnog 

interesa za Civilnu zaštitu, 

• udruge građana od interesa za 

Civilnu zaštitu,  

• tijela državne uprave. 

 

Operativne snage Civilne zaštite Općine su: 

• Stožer  Civilne zaštite Općine 

Općina Ervenik, 

• Koordinatori na lokaciji 

• Postrojba vatrogastva (DVD-a  

Općina Ervenik) 

• Snage redovnih službi pravnih 

osoba koje se civilnom zaštitom 

bave u okviru redovne djelatnosti 

• Druge organizirane snage koje se 

mogu uključiti u sustav civilne 

zaštite  

• Udruge građana 

 

II. STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM 

SASTAVNICAMA  

1. CIVILNA  ZAŠTITA 

 

1.1. Procjena ugroženosti 

Općinsko vijeće je donijelo Procjenu 

rizika od velikih nesreća za Općinu Ervenik 

koja je usvojena na 16. sjednici općinskog 

vijeća, održanoj dana 18.03.2020. i objavljena 

„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 

broj 06/2020. i na službenoj stranici 

www.ervenik.hr. 

1.2. Planovi 

Na temelju izrađene Procjene rizika od 

velikih nesreća izrađen je  će se Plan djelovanja 

civilne zaštite, usvojen na 16. sjednici 

općinskog vijeća i objavljen „ Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“ broj 06/2020. i na 

službenoj stranici www.ervenik.hr. 

 

 

http://www.ervenik.hr/
http://www.ervenik.hr/
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1.3. Stožer civilne zaštite Općine 

Sukladno obvezi iz članka 24. stavka 1 

Zakona o sustavu civilne zaštite, općinski 

načelnik je svojom Odlukom od 28.lipnja 

2021. imenovao Stožer civilne zaštite Općine 

Ervenik. 

 Kako se dio članova imenuje po dužnosti iz 

službi koje se civilnom zaštitom bave kao 

redovitom djelatnošću, djelatnici temeljnih 

operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik 

Područnog ureda civilne zaštite, Služba civilne 

zaštite Šibenik, policijske postaje, predstavnik 

HGSS-a, te predstavnik zdravstvenih 

ustanova. 

Dio članova stožera CZ  prošli su program  

osposobljavanja prema Programu 

osposobljavanja, u veljači 2018.godine i o 

tomu posjeduju certifikate dok su novi članovi 

u obavezi provesti osposobljavanje. Načelnik 

Općine je prošao posebni Program 

osposobljavanja za čelnike. 

Općina Ervenik vodi i kontinuirano ažurira 

evidenciju Stožera ( E-SCZ) sa kontakt 

podacima članova Stožera. 

1.4. Postrojba civilne zaštite 

Sukladno Analizi stanja spremnosti sustava 

civilne zaštite, utvrđena je nedovoljna  

spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih 

snaga vatrogastva koje su u sustavu  civilne 

zaštite na području Općine Ervenik u slučaju 

velike nesreće i katastrofe ne mogu u dovoljnoj 

mjeri samostalno i učinkovito reagirati na 

otklanjanju posljedica velikih nesreća i 

katastrofa bez postrojbe civilne zaštite opće 

namjene. 

Oprema Civilne zaštite uz opremu DVD-a 

nalazi se u spremištima DVD-a Općine 

Ervenik. 

Općina godišnje izdvaja određena sredstva 

za nabavku opreme za potrebe Civilne zaštite. 

1.5. Skloništa 

Na području Općine nema izgrađenih 

javnih skloništa, a gotovo sva domaćinstva 

imaju izgrađene podrume koji im u slučaju 

katastrofe ili velike nesreće osiguravaju 

skloništa i zaštitu. 

2. VATROGASTVO 

 

Na području Općine djeluje jedno dobrovoljno 

vatrogasno društvo. 

Pripadnici DVD-a redovno se osposobljavaju i 

opremaju za djelovanje u uvjetima većih 

nezgoda. Iz rečenog proizlazi da je DVD 

Općine Ervenik za sada glavna interventna 

snaga sustava civilne zaštite Općine. Općina je 

u 2021. godini za funkcioniranje DVD-a 

izdvojila 300.000,00 kune. 

 

3. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE 

SE UKLJUČUJU U SUSTAV 

CIVILNE ZAŠTITE 

 

Odluku o određivanju Pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Ervenik, Općinsko vijeće općine Ervenik 

donijelo je na 21. sjednici 01.03.2021. Osim 

pravnih osoba s područja Općine, u Sustav 

civilne zaštite potrebno je uključiti i pravne 

osobe, službe i udruge koje se u okviru svojih 

djelatnosti bave određenim vidom zaštite i 

spašavanja sa ljudstvom i materijalno 

tehničkim sredstvima i opremom, a to su: 

 

• Hrvatske vode – u dijelu koji proizlazi 

temeljem zakonskih obveza – poplave, 

▪ Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik – u 

dijelu koji proizlazi iz zakonskih 

obveza – opskrba pitkom vodom, 

▪ HEP DP Elektra Knin – u dijelu koji 

proizlazi iz zakonskih obveza – 

opskrba el. Energijom, 

▪ komunalni redar Općine – koordinacija 

između Stožera civilne zaštite i 

vlasnika mehanizacija u slučaju 

potrebe. 

▪ Ambulanta opće prakse sa   liječnikom 

i medicinskom sestrom, 

▪ Veterinarske stanice Knin za 

provođenje zaštite  životinja i 

namirnica životinjskog porijekla. 

Zaštitu i spašavanje životinja provode 
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individualni uzgajivači uz stručnu 

pomoć Veterinarske stanice Knin, 

▪ Gradsko društvo - Crveni križ Knin, 

▪ Udruge koje djeluju na području 

Općine. 

 

III.   ZAKLJUČAK 

Sukladno Analizi stanja i spremnosti sustava 

civilne zaštite, utvrđena je nedovoljna 

spremnost i nedostatak kapaciteta operativnih 

snaga sustava civilne zaštite na području 

Općine Ervenik koje u slučaju velike nesreće i 

katastrofe ne mogu u dovoljnoj mjeri 

samostalno i učinkovito reagirati na 

otklanjanju posljedica velikih nesreća i 

katastrofa bez pomoći i podrške Službe civilne 

zaštite i postrojbi civilne zaštite opće namjene.  

Unatoč tome i dalje je potrebno kontinuirano 

raditi na unapređenju i nabavci potrebne 

opreme za sustav civilne zaštite. 

. 

KLASA: 810-03/21-02/11 

URBROJ: 2182/14-02-21-1 

Ervenik,25.11. 2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

OPĆINA ERVENIK 

PREDSJEDNIK  

Mirko Kovačević, prof. v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 17.stavak 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 

82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 31. 

Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 1/21), 

Općinsko vijeće Općine Ervenik na 4. sjednici, 

održanoj dana 25.11.2021.godine, donosi 

 

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Ervenik za 2022. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnji 

period 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite 

na području Općine Ervenik za 2021.godinu i 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite koji se razmatraju i usvajaju 

svake četiri godine, ovim Planom utvrđuje se 

godišnji plan aktivnosti na razvoju sustava 

civilne zaštite u 2022. godini.  

1. Općinsko vijeće prilikom donošenja 

proračuna za 2022.godinu donosi:  

 

a) analizu stanja sustava civilne zaštite na 

području Općine Ervenik za 2021.godinu 

b) godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

s trogodišnjim financijskim učincima 

c) osigurava financijska sredstva za 

izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti 

civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi 

prema načelu solidarnosti.  

 

2. Načelnik općine donosi:  

a)  plan vježbi civilne zaštite za 2022. 

b)  redovno ažurira procjenu rizika i plan 

djelovanja civilne zaštite 

c)  imenuje koordinatore na lokacijama 

d) kod donošenja godišnjeg plana nabave u 

plan uvrstiti materijalna sredstva i opremu 

snaga civilne  zaštite. 

3. Stožer civilne zaštite:  

 

a) redovno održava sjednice stožera travanj- 

svibanj 

b) operativno prati i koordinira mjere i 

aktivnosti ranog upozorenja na opasne 
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vremenske uvjete radi zaštite ljudi i 

materijalnih dobara na području Općine 

Ervenik 

c) za vrijeme trajanja proglašenja COVID 

pandemije nastavak aktivnosti u provođenju 

Odluka i uputa koje donosi Stožer civilne 

zaštite RH 

 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Ervenik:  

 

a) nastavlja aktivnosti sukladno 

programu rada (obuka, vježbe, 

dežurstva, intervencije, prijevoz 

pitke vode, održavanje opreme i dr.) 

b) provodi dežurstva tijekom mjeseci 

povećane opasnosti od požara.  

 

5. Povjerenici Civilne zaštite Općine 

Ervenik: 

 

a) Sudjeluju u zaštiti građana i 

obavještavaju o poduzimanju mjera 

civilne zaštite 

b) Organiziraju i provode evakuaciju, 

zbrinjavanje i spašavanje 

pripadnika ranjivih skupina 

 

6. Hrvatski crveni križ:  

a) provodi edukaciju mjesnog 

stanovništva na temu pružanja prve 

pomoći.  

  

7. Pravne osobe od interesa za sustav 

civilne zaštite  

 

a) usvajaju operativne planove za 

izvršenje zadaća u sustavu civilne 

zaštite.  

  

Izvod iz proračuna o visini osiguranih 

sredstava za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite za trogodišnji period (2022., 

2023. i 2024. godinu)  

 

  

 

  

R.br Opis pozicije u 

proračunu 

Plan 

2022. 2023. 2024. 

1. 

Djelatnost 

vatrogastva 

DVD Ervenik 

300.000,00 300.000,00 300.000,00 

2. 
Civilna zaštita i 

HGSS Šibenik 

7.500,00 5.000,00 5.000,00 

3. 

Gradsko društvo 

Crvenog križa 

Knin 

14.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

  

KLASA:810-03/21-02/12 

URBROJ:2182/14-02-21-01  

Ervenik, 25.11. 2021. 

                                                          

OPĆINSKO VIJEĆE                                                         

OPĆINE ERVENIK 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mirko Kovačević, prof. v.r. 

_______________________________ 
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Na temelju članka 17. stavka 2. Pravilnika o 

radu („Službeno glasilo Općine Ervenik“, broj 

2/21), Općinski načelnik Općine Ervenik 

donosi  

O D L U K U 

o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Ervenik 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik, 

te raspored radnog vremena tijekom tjedna i 

radnog dana, uredovni dani, dnevni odmor i 

vrijeme za rad sa strankama.  

Članak 2. 

Radno vrijeme tijela iz članka 1. traje 40 sati 

tjedno od ponedjeljka do petka, radno vrijeme 

u sve radne dane je od 7,30 do 15,30 sati, 

dnevni odmor je u vremenu 10.30 – 11.00 sati, 

dok je uredovno radno  vrijeme sa strankama 

od 09.00  do 13.00 sati. 

Članak 3. 

Ova Odluka  stupa na snagu prvog dana nakon 

objave u Službenom glasilu Općine Ervenik, a 

objavit će se i na službenoj web stranici Općine 

Ervenik. 

KLASA: 022-01/21-01/13 

URBROJ: 2182/14-01-21-1  

Ervenik, 12. studeni 2021. god. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Predrag Burza, dipl. oec v.r. 

_____________________________________ 

 

 

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 

112/19.), članka 47. Statuta  Općine Ervenik 

(“Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske 

županije  broj: 1/21) Općinski načelnik Općine 

Ervenik donosi sljedeći 

PLAN PRIJEMA 

u službu Općine Ervenik za 2021. godinu 

Članak 1. 

 Ovim Planom prijma u službu u Općinu 

Ervenik za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: 

Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i 

namještenika u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Ervenik.  

Članak 2. 

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih 

mjesta na neodređeno vrijeme na dan 

31.12.2020. godine te planiran potreban broj 

službenika i namještenika za prijam u službu 

na neodređeno vrijeme u 2021. godini. 

Tabelarni prikaz stvarnog stanja popunjenosti 

na neodređeno vrijeme na dan 31.12.2020. 

godine, planirani potrebni broj službenika i 

namještenika za prijam u službu na 

neodređeno vrijeme u 2021. godini nalazi se u 

privitku ovog Plana prijma koji čini njegov 

sastavni dio.  

Članak 3. 

Popunjenost radnih mjesta pripadnicima 

nacionalnih manjina u skladu je sa zakonom. 

Članka 4. 

Zbog smanjenja ukupnih prihoda uzrokovanog 

ekonomskom situacijom u 2021. godini se 

neće povećavati niti mijenjati broj zaposlenih. 

Članak 5. 

Ovaj Plan prijma stupa na snagu prvog dana 

od dana objave  u  Službenom glasilu a 

objavit će se i na  na web stranici Općine 

Ervenik.  

KLASA:   003-05/21-01/1  

URBROJ: 2182/14-01-21-1  

Ervenik, 17.veljače 2021. godine  

OPĆINSKI NAČELNIK 

Predrag Burza, dipl. oec 
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Tabelarni prikaz  

(prilog uz plan prijma za 2021.) 

 

 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 

112/19), članka 47. Statuta općine Ervenik 

(„Službeno glasilo“ Općine Ervenik, broj 

1/21), članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih 

mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10; 

125/14) na prijedlog pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Ervenik Općinski 

načelnik Općine Ervenik donosi  

PRAVILNIK  

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Ervenik 

I. UVODNE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje 

ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Ervenik (u daljnjem tekstu: Jedinstveni 

upravni odjel), upravljanje i organizacija 

poslova, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, 

stručni i drugi uvjeti za raspored na radna 

mjesta, broj izvršitelja, prava, obveze i 

odgovornosti zaposlenika, kao i druga pitanja 

od značaja za rad Jedinstvenog upravnog 

odjela 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO  

 

Članak 2. 

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, 

opće, administrativno-tehničke i druge poslove 

za potrebe općinskog vijeća, načelnika i 

njihovih radnih tijela.  

Osim poslova iz stavka 1. ovog članka 

Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz 

upravnih područja: društvenih djelatnosti, 

gospodarstva, upravljanje imovinom, zaštita i 

unapređenje prirodnog okoliša, prostorno i 

urbanističko planiranje, financija, komunalne  

djelatnosti, kao i druge poslove koji su 

zakonom, drugim propisima i općim aktima 

stavljeni u nadležnosti općine kao jedinice 

lokalne samouprave,  

 

Članak 3. 

Jedinstveni upravni odjel poslove iz 

samoupravnog djelokruga obavlja na način 

utvrđen zakonom, drugim propisima, Statutom 

te općim aktima Općine Ervenik.  

edni 

broj 
Naziv radnog mjesta 

Broj 

sistematizirani

h radnih mjesta 

Stvarno stanje 

popunjenosti 

31.12.2020. 

Broj planiranih 

popunjenih 

radnih mjesta 

(2021.) 

 Jedinstveni upravni odjel    

1. Pročelnik 1 1 1 

2. Viši stručni suradnik 1 0 0 

3. Viši referent za računovodstvo 1 0 0 

4. Referent za društvene 

djelatnosti i socijalnu skrb 

1 1 1 

5. Komunalni referent 1 1 1 

6. Spremačica - domar 1 1 1 

 



Službeno glasilo Općine Ervenik St.  9 

 

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je 

općinskom načelniku za zakonito i 

pravovremeno obavljanje poslova iz svog 

djelokruga.  

Općinski načelnik usklađuje i nadzire 

obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog 

odjela.  

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti 

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u 

granicama utvrđenim zakonom i općim aktima 

Općine.  

Članak 4. 

Radom Jedinstvenom upravnog odjela 

upravlja i rukovodi pročelnik kojega na 

temelju javnog natječaja imenuje načelnik 

Općine Ervenik.  

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i 

pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i 

poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog 

odjela. Pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela dužan je izvješćivati načelnika o stanju 

u odgovarajućim područjima iz nadležnosti 

Jedinstvenog upravnog odjela.  

Službenici, odnosno namještenici su obvezni 

svoje poslove obavljati sukladno zakonu i 

drugim propisima, općim aktima Općine 

Ervenik, pravilima struke te uputama 

pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.  

Članak 5.  

Upravne, stručne i druge poslove i zadaće u 

Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju 

službenici i namještenici. 

Službenici i namještenici se primaju u službu i 

raspoređuju na radna mjesta utvrđena ovim 

pravilnikom u postupku koji je propisan 

Zakonom i u skladu s važećim Planom prijama 

u službu. 

Poseban uvjet za raspored na sva radna mjesta 

službenika je položen državni stručni ispit. 

Osobe bez položenog državnog stručnog ispita 

može biti raspoređena pod uvjetom i postupku 

propisanim Zakonom. 

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa 

Zakonom. 

Članak 6. 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela 

osiguravaju se u proračunu Općine Ervenik.  

Članak 7. 

U upravnom postupku rješava službenik u 

čijem opisu poslova je vođenje tog postupka ili 

rješavanje o upravnim stvarima. 

Službenik za rješavanje o upravnim stvarima 

ovlašten je i za vođenje postupka ili rješavanje 

o upravnim stvarima. 

Kad je službenik kojemu je u opisu poslova 

vođenje upravnog postupka ili rješavanje o 

upravnim stvarima odsutan ili postoji zapreka 

za njegovo postupanje, odnosno radno mjesto 

nije popunjeno za vođenje postupka, odnosno 

rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

Članak 8. 

U slučaju upražnjenog radnog mjesta 

pročelnika ili u razdoblju duže odsutnosti 

pročelnika Načelnik može iz reda službenika 

jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik, 

Rješenjem dati ovlast za obavljanje poslova 

Pročelnika, onom službeniku koji ispunjava 

uvjete propisane člankom 11. i člankom  24. 

stavak 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta 

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine, broj 74/10 i 

125/14) do raspisivanja Javnog natječaja za 

pročelnika, odnosno do odnošenja Rješenja o 

imenovanju istog, ako je radno mjesto trajno 

upražnjeno ili u slučaju duže odsutnosti 

pročelnika do povratka na posao istog. 

Ukoliko nitko od službenika iz jedinstvenog 

upravnog odjela ne ispunjava zakonom 

propisane uvjete, tada je potrebno raspisati 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme 

sukladno članku 28. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 

broj 86/08,61/11,04/18,112/19), prema 

kojemu  „službenik može biti primljen u službu 
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na određeno vrijeme radi obavljanja 

privremenih poslova, poslova čiji se opseg 

privremeno povećao i  zamjene duže vrijeme 

odsutnog službenika. Služba na određeno 

vrijeme može trajati do povratka odsutnog 

službenika na posao, odnosno prestanka 

njegove službe.  

Članak 9. 

Službenici i namještenici za svoj rad 

odgovorni su pročelniku Jedinstvenog 

upravnog odjela. Službenici i namještenici 

dužni su međusobno surađivati u radu, čuvati 

službenu i drugu poslovnu tajnu.  

Članka 10. 

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na pet 

radnih dana, od ponedjeljka do petka. 

Dnevno radno vrijeme određuje se od 7.30 do 

15.30 sati. 

Dnevni odmor određuje se od 10.30-11,00 sati. 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama 

određuje se svakog radnog dana u vremenu 

09,00 do 13,00 sati. 

Općinski načelnik može ovisno od potreba 

službe i mjesnim prilikama za pojedine 

službenike i namještenike odrediti i drugačiji 

raspored tjednog i dnevnog radnog vremena. 

Članak 11. 

Sastavni dio ovog Pravilnika je sistematizacija 

radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom 

odjelu koja sadrži: 

- naziv radnog mjesta 

- stručni i drugi uvjeti 

- opis poslova  

- broj izvršitelja na svako radno mjesto 

 

Opis radnog mjesta sadrži elemente popisa iz 

Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

 

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 12. 

Službenici i namještenici zaposleni u 

Jedinstvenog upravnom odjelu rasporedit će se 

na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom, a 

ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima 

koje su do sada obavljali.  

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana 

nakon objave u „Službenom glasilu“ Općine 

Ervenik. 

Članak 14. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika 

prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik 

(„Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske 

županije broj 5/2019).  

 

KLASA:      022-05/21-01/12  

URBROJ:   2182/14-01-21-1  

Ervenik,      13. studeni  2021.godine  

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

Predrag Burza, dipl. oec. v.r.  
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SISTEMATIZACIJA RADNIH 

MJESTA JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA OPĆINE 

ERVENIK 

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se 

slijedeća radna mjesta s opisom poslova i 

drugim uvjetima te brojem izvršitelja kako 

slijedi:  

Redni broj: 1  

Osnovi podaci o radnom mjestu:  

Kategorija: I  

Potkategorija: Glavni rukovoditelj  

Klasifikacijski rang: 1  

Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA  

Standardna mjerila 

- stručno znanje: magistar struke ili stručni 

specijalist društvene struke, najmanje 

jedna  godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima, organizacijske 

sposobnosti i komunikacijske vještine 

potrebne za uspješno upravljanje 

upravnim tijelom ili unutarnjom 

ustrojstvenom jedinicom upravnoga tijela; 

državni ispit, rad na računalu, certifikat iz 

područja javne nabave  

- 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 upravnoga 

tijela; 

- stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu 

materijalnu, financijsku i odgovornost za 

zakonitost rada i postupanja, uključujući 

široku nadzornu i upravljačku 

odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na 

donošenje odluka koje imaju znatan učinak 

na određivanje politike i njenu provedbu; 

- stalna stručna komunikacija unutar i izvan 

upravnoga tijela od utjecaja na provedbu 

plana i programa upravnoga tijela.  

- iznimno od odredbe članka 11. stavka 1. 

alineje 1. Uredbe o klasifikaciji radnih 

mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi na radno mjesto pročelnika 

jedinstvenog upravnog odjela može biti 

imenovan sveučilišni prvostupnik struke 

odnosno stručni prvostupnik struke koji 

ima najmanje 5 (pet) godina radnog 

iskustva na odgovarajućim poslovima i 

ispunjava ostale uvjete za imenovanje 

- osoba iz prethodnog stavka može se 

imenovati na radno mjesto pročelnika 

jedinstvenog upravnog odjela ako se na 

javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava 

propisani uvjet stručnog obrazovanja 

- mogućnost prijave kandidata sveučilišnog 

prvostupnika struke navodi se u tekstu 

javnog natječaja. 

Broj izvršitelja: 1  

OPIS POSLOVA: 

- rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom 

u skladu sa zakonom i drugim propisima 

organizira, brine o izvršavanju i nadzire 

obavljanje poslova, daje upute za rad 

zaposlenicima i koordinira rad 

Jedinstvenog upravnog odjela – 10% 

- na prijedlog načelnika izrađuje prijedlog 

proračuna, izmjena i dopuna proračuna, 

godišnjeg obračuna i prateće dokumente- 

10  % 

- vodi postupak javne nabave – 5% 

- obavlja poslove u svezi pripremanja 

sjednica Općinskog vijeća -5% 

- brine o zakonitom radu općinskog vijeća 

– 5% 

- provodi neposredan nadzor nad radom 

Jedinstvenog upravnog odjela –10 % 

- brine o stručnom usavršavanju 

djelatnika i o urednom korištenju imovine 

-5% 

- prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog 

upravnog odjela -20% 
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- poduzima mjere za utvrđivanje 

odgovornosti za povrede službene 

dužnosti -5% 

- osigurava suradnju Jedinstvenog 

upravnog odjela s drugim institucijama-

10%  

- provodi upravni postupak i rješava u 

upravnim stvarima – 15% 

 

Redni broj: 2  

Osnovi podaci o radnom mjestu: 

Kategorija: II.  

Potkategorija: Viši stručni suradnik  

Klasifikacijski rang: 6  

Naziv : VIŠI STRUČNI SURADNIK  

Standardna mjerila 

- stručno znanje: magistar struke ili 

stručni specijalist društvene struke, 

najmanje jedna godina radnog 

iskustva na odgovarajućim poslovima; 

organizacijske sposobnosti,  

- stupanj složenosti posla koji uključuje 

stalne složenije upravne i stručne 

poslove unutar upravnoga tijela 

- stupanj samostalnosti koji uključuje 

obavljanje poslova uz redoviti nadzor 

i upute nadređenog službenika; 

- stupanj odgovornosti koji uključuje 

odgovornost za materijalne resurse s 

kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu utvrđenih postupaka i 

metoda rada; 

- stupanj stručnih komunikacija koji 

uključuje komunikaciju unutar nižih 

unutarnjih ustrojstvenih jedinica te 

povremenu komunikaciju izvan 

državnog tijela u svrhu prikupljanja ili 

razmjene informacija 

- državni ispit, 

- rad na računalu 

 

Broj izvršitelja: 1  

OPIS POSLOVA:  

 

- koordinira radom vezane za poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine -20% 

- priprema sjednice Općinskog vijeća -

10% 

- kontrolira i usmjerava rad službenika i 

namještenika -10% 

- brine o suradnji sa vanjskim 

institucijama – 5% 

- pomaže pri izradi raznih akata i odluka 

– 30% 

- prima stranke i usmjerava ih ovisno o 

temi i vrsti zahtjeva -10% 

- obavlja poslove službenika za 

informiranje 5%  

- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika upravnog tijela i nadređenog 

službenika 

 

Redni broj: 3  

Osnovi podaci o radnom mjestu:  

Kategorija: III.  

Potkategorija: referent  

Klasifikacijski rang: 11  

Naziv : REFERENT ZA FINANCIJE  

Standardna mjerila 

– stručno znanje: srednja stručna 

sprema ekonomske struke najmanje 

jedna godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima;  

– stupanj složenosti koji uključuje 

jednostavne i uglavnom rutinske 

poslove koji zahtijevaju primjenu 

precizno utvrđenih postupaka, metoda 

rada i stručnih tehnika; 

– stupanj samostalnosti koji uključuje 

stalni nadzor i upute nadređenog 

službenika; 

– stupanj odgovornosti koji uključuje 

odgovornost za materijalne resurse s 

kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu izričito propisanih 

postupaka, metoda rada i stručnih 

tehnika; 



Službeno glasilo Općine Ervenik St.  13 

 

– stupanj stručnih komunikacija koji 

uključuje kontakte unutar nižih 

unutarnjih ustrojstvenih jedinica 

upravnoga tijela. 

– državni ispit 

– rad na računalu 

 

Broj izvršitelja: 1  

OPIS POSLOVA:  

- izrađuje račune prihoda i izdataka, 

konsolidacijsku bilancu i druge 

dokumente i izvještaje vezane uz proračun 

-30% 

- vodi financijsko knjigovodstvo i druge 

financijske evidencije -20% 

- vodi materijalno knjigovodstvo -5% 

- vodi obračun plaća, poslove platnog 

prometa, likvidature -15% 

- vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa 

-20% 

- vodi blagajničko poslovanje-5% 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika upravnog tijela i nadređenog 

službenika 5% 

 

Redni broj: 4  

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija: III  

Potkategorija: referent  

Klasifikacijski rang: 11  

Naziv: REFERENT ZA PRAĆENJE 

STANJA U PROSTORU I 

KOMUNALNE POSLOVE – 

KOMUNALNI REDAR  

 

Standardna mjerila 

- potrebno stručno znanje: gimnazijsko 

srednjoškolsko obrazovanje ili 

četverogodišnje strukovno 

srednjoškolsko obrazovanje, odnosno 

srednja stručna sprema u 

četverogodišnjem trajanju  

- stupanj složenosti koji uključuje 

jednostavne i uglavnom rutinske 

poslove koji zahtijevaju primjenu 

precizno utvrđenih postupaka, metoda 

rada i stručnih tehnika; 

- stupanj samostalnosti koji uključuje 

stalni nadzor i upute nadređenog 

službenika; 

- stupanj odgovornosti koji uključuje 

odgovornost za materijalne resurse s 

kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu izričito propisanih 

postupaka, metoda rada i stručnih 

tehnika; 

- stupanj stručnih komunikacija koji 

uključuje kontakte unutar nižih 

unutarnjih ustrojstvenih jedinica 

upravnoga tijela. 

- državni ispit 

- rad na računalu 

 

Broj izvršitelja: 1  

OPIS POSLOVA:  

- nadzire provođenje odluka i drugih 

akata iz oblasti komunalnog redarstva -15% 

- nadzire rad poslovnih subjekata koji 

obavljaju komunalne djelatnosti -15% 

- naplaćuje mandatne kazne i predlaže 

pokretanje prekršajnog postupka -10% 

- temeljem uočenog stanja predlaže 

odluke i mjere u cilju unapređenja stanja 

u prostor i života stanovnika Općine -40% 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika upravnog tijela i nadređenog 

službenika 20% 

 

Redni broj:5  

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija: III  

Potkategorija: referent  

Klasifikacijski rang: 11  

Naziv. REFERENT ZA KOMUNALNU 

NAKNADU, DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB   

Standardna mjerila 
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–stručno znanje: srednja stručna sprema 

ekonomske struke najmanje jedna godina 

radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima; 

–stupanj složenosti koji uključuje 

jednostavne i uglavnom rutinske poslove 

koji zahtijevaju primjenu precizno 

utvrđenih postupaka, metoda rada i 

stručnih tehnika; 

–stupanj samostalnosti koji uključuje stalni 

nadzor i upute nadređenog službenika; 

–stupanj odgovornosti koji uključuje 

odgovornost za materijalne resurse s 

kojima službenik radi, te pravilnu primjenu 

izričito propisanih postupaka, metoda 

rada i stručnih tehnika; 

–stupanj stručnih komunikacija koji 

uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih 

ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela. 

-državni ispit 

-rad na računalu 

 

Broj izvršitelja: 1  

OPIS POSLOVA  

- vodi evidenciju, stvara i ažurira bazu 

podataka obveznika komunalne naknade, 

redovno zadužuje  obveznike, prati naplatu 

i surađuje s knjigovodstvom i 

računovodstvom radi ažuriranja naplate  i 

dugovanja, te izdaje opomene za dospjela 

a nenaplaćena potraživanja 40% 

- prati evidenciju korisnika socijalne 

skrbi, evidenciju troškova ogrijeva, 

jednokratne pomoći obiteljima i 

kućanstvima i pruža pomoć 

najugroženijim korisnicima prilikom 

ostvarivanja prava kod drugih institucija 

30 % 

-prati javne potrebe stanovnika u oblasti 

kulture, brige o djeci, predškolskom 

odgoju, kao i dijelom iz oblasti 

obrazovanja 20 % 

-obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika upravnog tijela i nadređenog 

službenika 10% 

Redni broj: 6  

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija: IV  

Podkategorija: II.  

Razina: II.Klasifikacijski rang: 13  

Naziv: SPREMAČICA  

Standardna mjerila 

- stručno znanje: 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. 

 

- Broj izvršitelja: 1  

 

OPIS POSLOVA:  

- obavlja poslove redovitog održavanja i 

čišćenja poslovnih prostorija općinske 

uprave -50% 

- vodi čajnu kuhinju -20% 

- obavlja poslove dostave pošte – 10% 

- obavlja opskrbu artiklima za čišćenje i 

uređenje i održavanje dnevne higijene -

5% 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika upravnog tijela i nadređenog 

službenika 15% 

 

Redni broj 7: 

Osnovni podaci o radnom  mjestu 

Kategorija: III. 

Potkategorija: Viši  referent 

Klasifikacijski rang: 9 

Naziv: VIŠI ADMINISTARTIVNI 

REFERENT 

Standardna mjerila 

– stručno znanje: sveučilišni prvostupnik 

struke ili stručni prvostupnik struke 

upravne ili ekonomske struke, najmanje 
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jedna godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima; 

– stupanj složenosti koji uključuje izričito 

određene poslove koji zahtijevaju 

primjenu jednostavnijih i precizno 

utvrđenih postupaka, metoda rada i 

stručnih tehnika; 

– stupanj samostalnosti koji uključuje 

redovan nadzor nadređenog službenika te 

njegove upute za rješavanje relativno 

složenih stručnih problema; 

– stupanj odgovornosti koji uključuje 

odgovornost za materijalne resurse s 

kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu propisanih postupaka, metoda 

rada i stručnih tehnika; 

– stupanj stručnih komunikacija koji 

uključuje komunikaciju unutar unutarnjih 

ustrojstvenih jedinca jedinstvenog 

upravnog odjela  

- državni ispit 

- stručni ispit za upravljanje 

dokumentarnim i arhivskim gradivom 

izvan arhiva  

- rad na računalu 

 

OPIS POSLOVA 

- obavlja administrativno-tehničke 

poslove za potrebe jedinstvenog 

upravnog odjela, općinskog vijeća i 

općinskog načelnika – 20% 

- vodi poslove pisarnice i ostale 

propisane evidencije u skladu s 

Uredbom o uredskom poslovanju- 30 

% 

- obavlja poslove pismohrane – arhive u 

skladu s zakonskim propisima – 15% 

- provodi poslove vezane uz uređivanje i 

redovno ažuriranje internet stranice 

10 % 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika upravnog tijela i 

nadređenog službenika – 25% 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 95. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

br. 86/08, 61/11,04/18 i 112/19), članka 47. 

Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ 

Šibensko-kninske županije, broj 1/21), 

Općinski načelnik  Općine Ervenik dana 22. 

11.2021. godine, donosi 

 

 

PRAVILNIK 

O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA OPĆINE ERVENIK 

 

I. UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za 

ocjenjivanje službenika i namještenika Općine 

Ervenik i način provođenja ocjenjivanja. 

 

 

II. KRITERIJI ZA CJENJIVANJE 

SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA 

 

Članak 2. 

 

Ocjena službenika i namještenika Općine 

Ervenik temelji se na stučnom znanju 

iskazanom u obavljanju poslova, učinkovitost 

i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti. 

 

1). Stručno znanje službenika Općine Ervenik 

ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima: 

- Poznavanje zakonskih i podzakonskih 

propisa 

- Primjena zakonskih i podzakonskih propisa 

Namještenici se ne ocjenjuju prema kriterijima 

iz stavka 2. ovog članka. 

 

2). Učinkovitost i kvaliteta rada službenika i 

namještenika Općine Ervenik ocjenjuje se 

prema sljedećim kriterijima: 

 

- Samostalnost u obavljanju radnih zadataka 

- Suradnja i timski rad 

- Pravovremenost u obavljanju postavljenih 

zadataka 

- Kreativnost u obavljanju postavljenih 

zadataka 
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3). Poštivanje službeničke dužnosti službenika 

i namještenika Općine Ervenik ocjenjuje se 

prema sljedećim kriterijima: 

 

- Odnos prema suradnicima i strankama 

- Radna disciplina 

- Odnos prema poštivanju radnog vremena 

 

 

III. NAČIN PROVEDBE 

OCJENJIVANJA 

SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA 

 

Članak 3. 

 

Ocjenjivanje službenika i namještenika 

obavlja se na Obrazcu za ocjenjivanje 

službenika i namještenika Općine Ervenik. 

 

Obrazac iz stavka 1. ovog članka sastoji se od 

općih podataka o službeniku/namješteniku, 

ocjene obavljanja službenih zadataka, 

prosječne ocjene, godišnje ocjene te datuma i 

potpisa nadređenog službenika i ocjenjenog 

službenika/namještenika. 

 

Obrazac iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz 

ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Članak 4. 

 

Godišnja ocjena službenika i namještenika 

utvrđuje se na način da se službenik i 

namještenik najprije ocjeni za svaki kriterij iz 

članka 2. ovog Pravilnika jednom od ocjena: 

- ne zadovoljava (1) 

- zadovoljava (2) 

- dobar (3) 

- vrlo dobar (4) 

- odličan (5) 

Potom se izračunava prosječna ocjena svih 

predloženih kriterija iz članka 2. ovog 

Pravilnika te se za prosječnu ocjenu od: 

- 4,5 do 5,0 službenik i namještenik ocjenjuje 

ocjenom „odličan“ 

- 3,5 do 4,4 službenik i namještenik ocjenjuje 

ocjenom „vrlo dobar“ 

- 2,5 do 3,4 službenik i namještenik ocjenjuje 

ocjenom „dobar“ 

- 2,0 do 2,4 službenik i namještenik ocjenjuje 

ocjenom „zadovoljava“ 

- 1,0 do 1,9 službenik i namještenik ocjenjuje 

ocjenom „ne zadovoljava“ 

 

Članak 5. 

Službenici i namještenici ocjenjuju se svake 

godine do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku 

godinu. 

 

Ne ocjenjuju se službenici i namještenici koji 

su u prethodnoj godini radili manje od šest 

mjeseci, bez obzira na razloge. 

 

Nadređeni službenik odnosno namještenik 

dužan je s prijedlogom ocjene svakog 

službenika odnosno namještenika 

rasporenenog u ustrojstvenoj jedinici kojom 

upravlja, upoznati službenika odnosno 

namještenika na kojeg se ocjena odnosi, što 

službenik odnosno namještenik potvrđuje 

svojim potpisom na Obrazcu . 

 

Godišnja ocjena službenika i namještenika 

upisuje se u Obrazac, a popunjene Obrasce s 

potpisom nadređenih službenika i 

namještenika nižih ustrojstvenih jedinica, 

čelnik najviše ustrojstvene jedinice u Općini 

Ervenik podnosi načelniku Općine Ervenik. 

 

O godišnjoj ocjeni za pročelnike rješenje 

donosi načelnik, a za službenike i namještenike 

pročelnik. 

 

Rješenje i preslik Obrazca dostavljaju se 

službeniku/namješteniku. 

Rješenje o ocjeni, Obrazac te rješenje o žalbi 

unosi se u osobni očevidnik 

službenika/namještenika. 

 

 

Članak 6. 

Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi 

pročelnik može se izjaviti žalba načelniku 

Općine Ervenik u roku od 15 dana od dana 

dostave rješenja, koji je o žalbi dužan odlučiti 

u roku od 30 dana od dana primitka žalbe. 

 

Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi 

načelnik ne može se izjaviti žalba, ali se može 

pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od 

dana dostave rješenja. 
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IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 7. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana 

nakon objave u „Službenom glasilu“ Općine 

Ervenik. 

 

 

KLASA: 080-07/21-01/1 

URBROJ:2182/14-01-21-1 

Ervenik, 22.11.2021. godine 

 

                                                                                                       

OPĆINSKI NAČELNIK 

Predrag Burza, dipl. oec 

                                                                                          

 
__________________________ 

(naziv upravnog tijela) 

________________________________________ 

(naziv unutarnje ustrojstvene jedinice) 

 

 

OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA______GODINU 

 

I OPĆI PODACI O SLUŽBENIKU/NAMJEŠTENIKU 

________________________________________ 

(ime i prezime službenika/namještenika) 

________________________________________ 

(naziv radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu) 

 

II OCJENA OBAVLJANJA SLUŽBENIH ZADATAKA 

              OCJENA 

 

    

    1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

  

5 

 

 

  STRUČNO ZNANJE 

 

 

 

 

Poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa      

Primjena zakonskih i podzakonskih propisa      

UČINKOVITOST I KVALITETA RADA  

Samostalnost u obavljanju radnih zadataka      

Suradnja i timski rad      

Pravovremenost u obavljanu postavljenih zadataka      

Kvaliteta obavljenih radnih zadataka      

Kreativnost u obavljanju radnih zadataka      

POŠTIVANJE SLUŽBENE DUŽNOSTI  

Odnos prema suradnicima i strankama      

Radna disciplina      

Odnos prema poštivanju radnog vremena      

UKUPNO: PROSJEČNA OCJENA      

 

PROSJEČNA OCJENA:______ 

GODIŠNJA OCJENA:________ 

                                                                                                       PROČELNIK/NAČELNIK 

  

                                                                                                        _______________________ 

 

U Erveniku, ______________                                                SLUŽBENIK/NAMJEŠTENIK 
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