ISSN 1849-3815

SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE SKRAD
Skrad, 28. siječnja
2021.

Broj 01/2021

Godina: 2021

IZDAVAČ: Općina Skrad
UREDNIŠTVO: 51311 Skrad, Josipa Blaževića Blaža 8, Tel./Fax.: 051/810-680
WEB: www.skrad.hr
E-MAIL: opcina.skrad@ri.t-com.hr
ODGOVORNI UREDNIK: Damir Grgurić dipl.ing.
IZLAZI: Po potrebi

SADRŽAJ
I. Općinski načelnik

Stranica

1. Odluka o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca
čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu
Skrad u 2021. godini
2. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad
3. VI. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Skrad

2
2
3

Stranica 2

Službene novine Općine Skrad

1/2021

I. Općinski načelnik
1.
Na temelju članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“
broj 70/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) i članka 47. Statuta Općine Skrad («Službene
novine Primorsko-goranske županije» broj 18/13, 28/13 i 8/14 i „Službene novine Općine Skrad broj 3/18,
5/18, 7/18-pročišćeni tekst i 5/20) na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske
županije, Općinski načelnik Općine Skrad donosi
O D L U KU
o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama,
štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano
i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za
Općinu Skrad u 2021. godini
Članak 1.
Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i
štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Skrad u 2021. godini, izrađen od Nastavnog zavoda za
javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
Članak 2.
Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je
planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za Općinu Skrad u 2021. godini sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave u
„Službenim novinama Općine Skrad“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Općine Skrad«.
KLASA: 351-01/20-01/7
URBROJ: 2112/04-20-01-02
Skrad, 25. siječnja 2021.
Općinski načelnik
Damir Grgurić, dipl.ing., v.r.

2.
Na temelju članka 39. stavak 5. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj 125/19) i članka 47.
Statuta Općine Skrad ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 18/13, 28/13 i 8/14 i „Službene
novine Općine Skrad“ broj 3/18, 5/18, 7/18-pročišćeni tekst i 5/20) Općinski načelnik Općine Skrad, dana 26.
siječnja 2021. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad
Članak 1.
Potvrđuje se imenovanje gospodina DAVORA ŠTIMCA iz Skrada, Goranska 24 zapovjednikom
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad.
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Članak 2.
Potvrđuje se imenovanje gospodina MARKA RIBIĆA iz Skrada, Šiljar 7 zamjenikom
zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom prvog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine
Skrad».
KLASA: 214-01/21-01/1
URBROJ: 2112/04-17-01-01
Skrad, 26. siječnja 2021.
Općinski načelnik
Damir Grgurić dipl.ing., v.r.

3.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SKRAD
Općinski načelnik
KLASA: 023-01/21-01/2
URBROJ: 2112/04-21-01-01
Skrad, 28. siječnja 2021.

Na temelju odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), članka 32. stavka 1. Uredbe o
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i
125/14) i članka 47. stavka 1. točke 8. Statuta Općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske županije“
broj 18/13, 28/13 i 8/14 i „Službene novine Općine Skrad“ broj 3/18, 5/18, 7/18-pročišćeni tekst i 5/20) na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Skrad donio je
VI. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE SKRAD
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad (Klasa: 023-01/10-01/3, Urbroj:
2112/04-10-01-1 od dana 20. rujna 2010. godine; Klasa: 023-01/16-01/3, Urbroj: 2112/04-18-01-01 od dana
23. prosinca 2016. godine, Klasa 023-01/18-01/1, Urbroj: 2112/04-18-01-01 od dana 7. svibnja 2018. godine;
Klada: 023-01/18-01/3, Urbroj: 2112/04-18-01 od dana 20. prosinca 2018. godine i Klasa: 023-01/19-01/1,
Urbroj: 2112/04-18-01/01 od dana 20. lipnja 2019. godine, Klasa 023-01/20-01/2, Urbroj: 2112/04-20-01-01
od dana 12. listopada 2020. godine) mijenjaju se odredbe članka 7. na način da se:
Kod radnog mjesta pod rednim brojem 1. "Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela"
- kod opisa poslova i zadataka mijenja se "rukovođenje Jedinstvenim upravnim odjelom" na način da sada
glasi "upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom".
Kod radnih mjesta pod rednim brojevima 2., 3., 4., 5. 6. i 7. dodaje se iznad naziva svakog radnog mjesta
posebna rubrika u kojoj se navodi naziv "Jedinstveni upravni odjel".
Kod radnog mjesta pod rednim brojem 2.
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-

iza "Savjetnik za računovodstvo i financije" briše se "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv
predmetnog radnog mjesta sada glasi "Savjetnik za računovodstvo i financije".
Kod radnog mjesta pod rednim brojem 3.
- iza "Administrativni referent" briše se "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv predmetnog radnog
mjesta sada glasi "Administrativni referent".
Kod radnog mjesta pod rednim brojem 4.
- iza "Referent – komunalni redar" briše se "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv predmetnog radnog
mjesta sada glasi "Referent – komunalni redar".
Kod radnog mjesta pod rednim brojem 5.
- iza "Namještenik – komunalni radnik" briše se "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv predmetnog
radnog mjesta sada glasi "Namještenik – komunalni radnik"; te se odmah iza naziva radnog mjesta briše
"Namještenik II. podkategorije"
- iza naziva radnog mjesta dodaje se posebna rubrika "Podatci o razini kategorije" u kojoj sada stoji
"Namještenik II. podkategorije"
Kod radnog mjesta pod rednim brojem 6.
- iza "Namještenik – čistač" briše se "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv predmetnog radnog mjesta
sada glasi "Namještenik - čistač", te se odmah iza naziva radnog mjesta briše "Namještenik II.
podkategorije"
- iza naziva radnog mjesta dodaje se posebna rubrika "Podatci o razini kategorije" u kojoj sada stoji
"Namještenik II. podkategorije"
Kod radnog mjesta pod rednim brojem 7.
- ispred "Voditelj projekta "Žene za zajednicu" dodaje "Viši stručni suradnik“, a iza "Voditelj projekta žene
za zajednicu" briše se "Jedinstvenog upravnog odjela", pa naziv predmetnog radnog mjesta sada glasi
"Viši stručni suradnik - Voditelj projekta "Žene za zajednicu" ".
Članak 2.
U članku 14. Pravilnika stavak 2. mijenja se i glasi:
„Službenici i namještenici dnevni odmor koriste u vremenu od 10,00 do 10,30 sati.“
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:
„U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad stranke se primaju svakim radnim danom od 8,00 do 10,00
sati i od 10,30 do 13,00.
Izvan radnog vremena dežurstva nema, a organizirati će se prema potrebi.
U zgradi općinske uprave na adresi Josipa Blaževića-Blaža 8, na prvom katu nalazi se ured općinskog
načelnika, radna prostorija pročelnika i referenta-komunalnog redara i radna prostorija administrativnog
referenta.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika i službenika te nazivi radnih mjesta na koja
su raspoređeni.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela, za obavljanje poslova svog radnog mjesta imaju na raspolaganju svoj
radni stol, osobno računalo, telefon, te zajednički telefax i printer, koje su dužni koristiti isključivo za potrebe
posla, te se pridržavati pravila za njihovo korištenje.“
Članak 3.
Ove VI. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Skrad“.
Općinski načelnik
Damir Grgurić, dipl.ing., v.r.

