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S A D R Ž A J
GRADONAČELNIK
1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona Grada Omiša ..................................................................................................
2. Plan prijema u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2011. godinu ...........................
3. Zaključak (nagrade učenicima) ......................................................................................................................................................................................................
4. Zaključak (nagrade učenicima) ......................................................................................................................................................................................................
Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08)
i članka 9. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za
obavljanje komunalne djelatnosti ("Službeni glasnik
Grada Omiša", broj 4/97, 2/03, 1/05 i 4/09), na prijedlog Upravitelja Pogona, Gradonačelnik Grada
Omiša, dana 25. siječnja 2011. godine, donosi
PRAVILNIK
o unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona
Grada Omiša
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, naziv i opisi poslova radnih mjesta, stručni i
drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Vlastitog pogona (u nastavku teksta: Pogon).
Članak 2.
Pogon obavlja poslove određene zakonom, Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona i drugim propisima.
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, i
obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim nat-
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pisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji
odgovara spolu službenika, odnosno namještenika
raspoređenog na odnosno radno mjesto.
II. UPRAVLJANJE U POGONU
Članak 4.
Pogonom upravlja upravitelj Pogona (u nastavku
teksta: upravitelj).
Upravitelj organizira i usklađuje rad Pogona.
Za zakonitost i učinkovitost rada Pogona upravitelj odgovara gradonačelniku.
Članak 5.
O izboru i prestanku radnog odnosa upravitelja te
o drugim pravima i obvezama upravitelja odlučuje
rješenjem gradonačelnik.
Članak 6.
U razdoblju od upražnjenog radnog mjesta do izbora upravitelja na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti upravitelja gradonačelnik može imenovati privremenog upravitelja.
U razdoblju odsutnosti upravitelja njegove poslove može obavljati službenik Pogona kojeg za to
pisano ovlasti upravitelj, ako nije imenovan privremeni voditelj.
Članak 7.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove
obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Omiša, pravilima struke te uputama Upravitelja Pogona.
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Članak 8.
O prijemu u službu odnosno na radno mjesto te o
drugim pravima i obvezama službenika i namještenika kao i o prestanku službe odnosno radnog odnosa odlučuje rješenjem upravitelj.
Članak 9.
Na službenike i namještenike Pogona, a u vezi
svih prava i obveza iz rada i u vezi s radom, primjenjuju se propisi i opći akti koji se primjenjuju
na službenike i namještenike zaposlene u upravnim
tijelima Grada Omiša.
III. RASPORED NA RADNA MJESTA
Članak 10.
Službenik i namještenik može biti raspoređen na
upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete
za prijam u službu propisane zakonom te posebne
uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 74/10) 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.
Članak 11.
Postupak prijema u Pogon provodi se u skladu
sa zakonom.
Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža
Ured gradonačelnika.
Gradonačelnik daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijemom službenika u službu,
odnosno prijemom namještenika u radni odnos, u
skladu s važećim planom prijema u službu.
IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Članak 12.
Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta koja sadržava popis radnih mjesta,
opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom
radnom mjestu.
Pored opisa poslova radnih mjesta navedenih u
Sistematizaciji iz prethodnog stavka, službenici i
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namještenici obavljaju i druge poslove po nalogu
upravitelja ili nadređenog službenika, sukladno zakonu i pravilima struke.
Članak 13.
Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog
mjesta sistematizirano više izvršitelja upravitelj odnosno drugi nadređeni službenik raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili
namještenicima raspoređenima na odnosno radno
mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete
službe.
V. RADNO VRIJEME I ODNOSI
SA STRANKAMA
Članak 14.
Rad Pogona odvija se u smjenama.
Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje upravitelj.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se na
ulazu u prostorije Pogona te na web stranici Grada.
Članak 15.
Na zgradama u kojima djeluje Vlastiti pogon
ističu se nazivi službe, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna
imena službenika i namještenika te naznaka poslova
koje obavljaju.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno u radnom odnosu u Pogonu na dan stupanja na
snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna
mjesta u skladu s ovim Pravilnikom.
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, redu
i radu Vlastitog pogona ("Službeni glasnik Grada
Omiša", broj 4/04 i 10/04).
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Pravilnik će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada Omiša.
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Klasa: 021-05/11-01/01
Urbroj: 2155/01-02-11-1
Omiš, 25. siječnja 2011. godine
GRADONAČELNIK
GRADA OMIŠA:
Ivan Škaričić, prof.

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA VLASTITOG POGONA GRADA OMIŠA
Red.
broj kategorija
1.
I.

2.

Potrebno
klasifika- stručno znanje
cijski rang
magistar ili
UPRAVITELJ POGONA
stručni specijaviši ruko3.
list tehničkog,
voditelj
ekonomskog
ili pravnog
smjera, najmanje 3 godine
radnog iskustva
u struci, vozač
B kategorije,
položen državni
stručni ispit
potkategorija

razina

Opis poslova radnog mjesta

Broj izvršitelja

Vodi cjelokupno poslovanje
Pogona. Organizira i nadzire
rad pogona, priprema opće
akte, programe i izvješća o
radu pogona. Predlaže i osmišljava mjere poboljšanja rada
pogona, nadzire rad djelatnika, obavlja sve ostale poslove
propisane ovim Pravilnikom,
sukladno odlukama Gradonačelnika u okviru djelokruga
rada Pogona.
Vrši kontrolu izviješća djelatnika, financijskog poslovanja i provođenje naloga za
naplatu. Brine se o tehničkoj
ispravnosti uređaja i opreme i
po potrebi organizira održavanje iste. Vodi organizaciju na
način da prati upotrebu i kontrolu ispravnosti materijala za
uređenje parkirališta, instalacija, opreme, vodi inventurnu listu zaduženja sredstava
i nadzire njihovu uporabu od
strane korisnika. Rad obavlja
u jednoj smjeni.

1

VIŠI REFERENT - DISPEČER
viši refe9.
rent

sveučilišni ili
stručni prvostupnik tehničke
struke, najmanje 1 godina
radnog iskustva
u struci, položen državni
ispit

Nadzor i rad s osobljem koje
radi na terenu, obrada podataka s terena te priprema i održavanje terenske opreme (prijenosnih računala, parkirnih
automata i sl.) Rad obavlja u
jednoj smjeni.

1

REFERENT - BLAGAJNIK /
ADMINISTRATOR
III.
referent
11.

SSS, upravne
/ ekonomske
struke ili gimnazija; najmanje 1 godina
radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima,
položen državni
stručni ispit

Izdavanje i naplata povlaštenih parkiranih karata, naplata
naloga, opomena, tužbi, unos
i kontrola uplata putem žiroračuna i ostali poslovi po nalogu upravitelja Pogona. Rad
u jednoj smjeni.

1

III.

3.

Naziv radnog mjesta
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4.
IV.

5.
IV.
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Naziv radnog mjesta
potkategorija

razina

KONTROLOR
namješte1.
nik II. potkategorije

NAPLATNIČAR
namješte1.
nik II. potkategorije

Potrebno
klasifika- stručno znanje
cijski rang
SSS, tehničkog
ili društvenog
11.
smjera najmanje 1 godina
radnog iskustva
na istim poslovima
SSS, tehničkog
ili društvenog
11.
smjera, 1 godina radnog iskustva u struci
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Opis poslova radnog mjesta

Broj izvršitelja

Kontrola ispravnosti parkiranja na uličnim parkiralištima
te izdavanje kazni prekršiteljima. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih. Rad
obavlja u smjenama.

7

Naplata parkiranja na vanuličnim zatvorenim parkiralištima te održavanje funkcionalnosti zatvorenih sustava
(otklanjanje manjih zastoja i
sl.). Obavlja i druge poslove
po nalogu nadređenih. Rad
obavlja u smjenama.

5

Na temelju članka 9. Zakona o službenicima i namještenicama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08), Gradonačelnik Grada Omiša, dana 26. siječnja 2011. godine
donosi
PLAN
prijema u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon
Grada Omiša za 2011. godinu
I.
nu.

Donosi se Plan prijema za upravna tijela Grada Omiša i za Vlastiti pogon Grada Omiša za 2011. godiII.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika, za 2011. godinu, i to kako slijedi:
Broj sistematiziranih radnih mjesta

Stvarno stanje
popunjenosti

Prijem u 2010. na
neodređeno vrijeme

Potreban broj
vježbenika

Ured gradonačelnika

12

9

0

Upravni odjel za KSD,
UP i ZO

14

9

0
5
(- pročelnik
- komunalni redari,
- referent za komunalnu naknadu)

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti

4

2

0

Vlastiti pogon

14

8

1
(kontrolor)

Naziv odjela ili službe

III.
Ovaj plan objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Omiša".

0

1
(VSS - ekonomske
struke)
0
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
Klasa: 112-01/11-01/01
Urbroj: 2155/01-02-11
Omiš, 26. siječnja 2011. godine
GRADONAČELNIK
GRADA OMIŠA:
Ivan Škaričić, prof.

Klasa: 061-01/11-01/02
Urbroj: 2155/01-02-11-1
Omiš, 15. veljače 2011. godine
GRADONAČELNIK
GRADA OMIŠA:
Ivan Škaričić, prof.

Na temelju odredbi članka 39. Statuta Grada
Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09)
Gradonačelnik Grada Omiša donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
1. Pozivaju se sve osnovne i srednja škola na području Grada Omiša, Upravni odjel za prosvjetu,
kulturu i šport SDŽ i Odsjek za prosvjetu, kulturu
i šport Ureda državne uprave SDŽ da u roku trideset dana dostave Uredu gradonačelnika Grada
Omiša popis učenika koji su na školskim natjecanjima pod Ministarstvom znanosti, obrazovanja i
športa u 2010. g. osvojili jedno od tri prva mjesta
u pojedinačnoj konkurenciji na razini županije
i države ili su sudjelovali na državnoj školskoj
smotri LiDraNo 2010., a imaju prebivalište na
području Grada Omiša.
2. Učenicima iz t. 1. ovog Zaključka će se povodom Dana Grada Omiša dodijeliti osobne novčane nagrade u iznosima od: 10.000,00 kn za
prvo, 7.000,00 kn za drugo i 5.000,00 kn za treće osvojeno mjesto na državnim natjecanjima te
iznosima od: 3.000,00 kn za prvo, 2.000,00 kn za
drugo i 1.000,00 kn za treće osvojeno mjesto na
županijskim natjecanjima.
Učenike koji su sudjelovali na državnoj školskoj
smotri LiDraNo 2010. nagradit će se novčanim
iznosom od 2.000,00 kuna.
3. Nagrade nisu kumulativne, a učeniku koji je
osvojio jedno od prva tri mjesta i na županijskom
i na državnom natjecanju pripadajuća nagrada
isplatit će se za mjesto osvojeno na državnom
natjecanju.
4. Nagrade će se isplatiti na teret sredstava proračuna Grada Omiša za 2011. godinu.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik

Na temelju odredbi članka 39. Statuta Grada
Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09)
Gradonačelnik Grada Omiša donosi

1. Učenicima koji imaju prebivalište na području
Grada Omiša, a na školskim su natjecanjima iz
matematike organiziranima pod Ministarstvom
znanosti, obrazovanja i športa u 2010. g. osvojili
jedno od tri prva mjesta u pojedinačnoj konkurenciji na razini regije, a za koje nema državnog
natjecanja te je regionalno natjecanje najviše po
rangu nakon županijskog natjecanja, povodom
Dana Grada Omiša dodijelit će se osobne novčane nagrade u iznosima od: 4.000,00 kn za prvo,
3.000,00 kn za drugo i 2.000,00 kn za treće osvojeno mjesto na regionalnim natjecanjima.
Istim iznosima nagradit će se učenici koji su
osvojili jedno od prva tri mjesta u pojedinačnoj
konkurenciji na Regionalnom natjecanju "Gastro".
2. Nagrade nisu kumulativne, a učeniku koji je
osvojio jedno od prva tri mjesta i na županijskom
i na regionalnom natjecanju pripadajuća nagrada
isplatit će se za mjesto osvojeno na regionalnom
natjecanju.
3. Nagrade će se isplatiti na teret sredstava proračuna Grada Omiša za 2011. godinu.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
Klasa: 061-01/11-01/02
Urbroj: 2155/01-02-11Omiš, 22. ožujka 2011. godine
GRADONAČELNIK
GRADA OMIŠA:
Ivan Škaričić, prof.
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