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ŽUPAN

KLASA: 023-04/17-01/19

URBROJ: 2198/1-01-17-3

Zadar, 26. listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 133. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13.), članka 16. Statuta
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije i članka 27.
stavka 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 15/09., 7/10., 11/10.,
4/12., 2/13. i 14/13.) župan Zadarske županije dana 26. listopada 2017. godine, d o n o s i

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća

Nature - Jadera javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

na području Zadarske županije

 

I.

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća Nature-Jadera javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Zadarske županije imenuju se:

- Vedran Juravić - predsjednik, Velebitska 8, 23000 Zadar 

- Željko Šoša - član, Put crvenih kuća 116, 23000 Zadar

- Zoran Šikić - član, Starigradskih zidara 5A, 23244 Starigrad

- Zlatko Surać - član, Hrvatskih branitelja 64, Murvica, 23000 Zadar 

- Mario Baričević - član, Velebitska ulica 57 A, 23251 Mandre

II.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, počevši od 23. studenoga
2017. godine.

III.

Ovo Rješenje će se objaviti u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 612-01/15-01/37

URBROJ: 2198/1-01-17-7

Zadar, 10. studenoga 2017. godine

 

Na temelju članka 48., stavka 1., točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13), članka 31. stavak 1.
Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj: 71/06, 121/13, 26/14) i članka 27. stavak 3. točka 11. Statuta
Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13), župan
Zadarske županije dana 10. studenoga 2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

o razrješenju člana Kazališnog vijeća Kazališta lutaka Zadar

 

I.

Dužnosti člana Kazališnog vijeća Kazališta lutaka Zadar, iz reda osnivača, razrješuje se dr. sc. Ante Bralić.

II.

Mandat člana iz točke I. prestaje danom donošenja ovog Rješenja.

III.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 612-01/15-01/37

URBROJ: 2198/1-01-17-8

Zadar, 10. studenoga 2017. godine

 

Na temelju članka 48., stavka 1., točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13), članka 31. stavak 1.
Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj: 71/06, 121/13, 26/14) i članka 27. stavak 3. točka 11. Statuta
Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13), župan
Zadarske županije dana 10. studenoga 2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju članice Kazališnog vijeća Kazališta lutaka Zadar

 

I.

Za članicu Kazališnog vijeća Kazališta lutaka Zadar, kao predstavnica osnivača, imenuje se mr. sc. Nensi
Segarić.

II.

Mandat imenovane počinje teći danom donošenja ovog Rješenja i traje do isteka mandata Kazališnog vijeća
Kazališta lutaka Zadar.

III.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 612-05/17-01/15

URBROJ: 2198/1-01-17-2

Zadar, 10. studenoga 2017. godine

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 24.
stavak 2. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj: 110/15), te članka 28. Statuta Zadarske županije
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13), župan Zadarske županije
dana 10. studenoga 2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća

Narodnog muzeja Zadar

 

I.

U Rješenju o imenovanju članova Muzejskog vijeća Narodnog muzeja Zadar („Službeni glasnik Zadarske
županije“ broj: 17/2017) u točki I., podtočka 1. mijenja se i glasi:

„1) dr. sc. Zlatko Begonja, Ivana Meštrovića 1, Zadar“

II.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 024-01/16-01/02

URBROJ: 2198/1-01-17-4

Zadar, 15. studenog 2017. godine

 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske
županije" broj 19/07, 11/04) i članka 27. Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije"
broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13), župan Zadarske županije dana 15. studenog 2017. godine, d o n o
s i

 

R J E Š E NJ E

o razrješenju članova

Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije

 

I.

GRGO BATUR, razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje,

DAMIR VALČIĆ, razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje,

TADIJA ŠIŠIĆ, razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 024-01/16-01/02

URBROJ: 2198/1-01-17-5

Zadar, 15. studenog 2017. godine

 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske
županije" broj 19/07, 11/04) i članka 27. Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije"
broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13), župan Zadarske županije dana 15. studenog 2017. godine, d o n o
s i

 

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova

Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije

 

I.

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje („Službeni
glasnik Zadarske županije“ broj 8/16) u točki I. brišu se dosadašnji članovi Upravnog vijeća određeni u
podtočkama 2., 3. i 4., i imenuju se novi članovi, tako da iste podtočke sada glase:

„- DARKO PEDIĆ, član

- ŽELJKO LETINIĆ, član

- RENATA ČOBRNIĆ, član.“

II.

Članovi Upravnog Vijeća iz točke I. ovog Rješenja imenuju se do isteka mandata Upravnog vijeća
imenovanog Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 8/16).

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 023-04/17-01/22

URBROJ: 2198/1-01-17-2

Zadar, 13. studenog 2017. godine

 

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije
Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 11/14) i članka 27. Statuta Zadarske županije
("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13), župan Zadarske županije
dana 13. studenog 2017. godine, d o n o s i

 

R J E Š E NJ E

o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća

Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije

Zadarske županije - INOVAcija

 

I.

Dužnosti predsjednika i člana Upravnog vijeća Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije
Zadarske županije - INOVAcija razrješuju se:

-     Marina Dujmović Vuković, predsjednica,

-     Željko Uzelac, dipl. ing, član.     

II.

Mandat imenovanih prestaje s danom donošenja ovog Rješenja.

III.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 023-04/17-01/22

URBROJ: 2198/1-01-17-3

Zadar, 13. studenog 2017. godine

 

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije
Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 11/14) i članka 27. Statuta Zadarske županije
("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13), župan Zadarske županije
dana 13. studenog 2017. godine, d o n o s i

 

R J E Š E NJ E  O  I Z M J E N I

Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove za

razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije – INOVAcija

 

I.

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove za razvoj kompetencija,
inovacija i specijalizacije Zadarske županije – INOVAcija ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 12/14)
točka I. podtočka 1. i 2. mijenjaju se i glase:

1. Marta Hordov, univ. spec. oec., predsjednica - predstavnik Zadarske županije
2. Petar Bogović, prvostupnik novinarstva, član - predstavnik Zadarske županije

II.

Članovi Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja imenuju se do isteka mandata Upravnog vijeća
imenovanog Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove za razvoj
kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije – INOVAcija ("Službeni glasnik Zadarske
županije" broj 12/14).

III.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 023-04/17-01/23

URBROJ: 2198/1-01-17-2

Zadar, 13. studenog 2017. godine

 

Na temelju članka 27. Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 15/09, 7/10,
11/10, 4/12, 2/13, 14/13), župan Zadarske županije dana 13. studenog 2017. godine, d o n o s i

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća

Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

 

I.

Za predsjednika i člana Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije – ZADRA
NOVA imenuju se:

-     Ante Župan, mag. novinarstva, predsjednik,

-     Mihovil Čirjak, magistar teologije, član.

II.

Predsjednik Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja imenuje se na vrijeme od četiri godine, dok se član
Upravnog vijeća imenuje do imenovanja predstavnika radnika u Upravnom vijeću Ustanove, a najdulje na
vrijeme od 4 godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu s danom, donošenja a biti će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske
županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 510-05/16-01/2

URBROJ: 2198/1-01-17-14

Zadar, 17. studenoga 2017. godine

 

Temeljem članka 27. stavak 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj:
15/09., 7/10., 11/10., 4/12., 2/13., 14./13.) župan Zadarske županije dana 17. studenoga 2017. godine, d o n o
s i

 

R J E Š E N J E

o razrješenju člana Upravnog vijeća

Opće bolnice Zadar

 

I.

Dužnosti člana Upravnog vijeća kao predstavnika osnivača u Općoj bolnice Zadar s danom 17. studenoga
2017. godine razrješuju se:

1. Darija Katuša, dipl. med. techn.

II.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 510-05/16-01/2

URBROJ: 2198/1-01-17-15

Zadar, 17. studenoga 2017. godine

 

Temeljem članka 27. stavak 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj
15/09., 7/10., 11/10., 4/12., 2/13., 14./13.) župan Zadarske županije dana 17. studenoga 2017. godine, d o n o
s i

 

R J E Š E N J E

o imenovanju člana Upravnog vijeća

Opće bolnice Zadar

 

I.

Za člana Upravnog vijeća kao predstavnika osnivača u Općoj bolnici Zadar imenuje se:

1. Marina Vuković Dujmović, dipl. iur.

II.

Mandat imenovane počinje teći s danom 17. studenoga 2017. godine i traje do isteka mandata Upravnog
vijeća, odnosno do 27. travnja 2021. godine .

III.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 510-05/16-01/2

URBROJ: 2198/1-01-17-15

Zadar, 17. studenoga 2017. godine

 

Temeljem članka 27. stavak 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj:
15/09., 7/10., 11/10., 4/12., 2/13., 14./13.) župan Zadarske županije dana 17. studenoga 2017. godine, d o n o
s i

 

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Upravnog vijeća

 

I.

Za članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača u ustanovi Psihijatrijska bolnica Ugljan imenuju se:  

1. Ingrid Melada, prof., predsjednica,
2. Anka Šušak, prof., članica,
3. Nina Kolanović, mag.psih., članica.

II.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine počevši od 6. prosinca 2017. godine kada prestaje
mandat dotadašnjim članovima Upravnog vijeća.

III.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Doma zdra…

1/1

 

ŽUPAN

KLASA: 510-03/14-01/1

URBROJ: 2198/1-01-17-4

Zadar, 17. studenoga 2017. godine

 

Temeljem članka 27. stavak 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj:
15/09., 7/10., 11/10., 4/12., 2/13., 14./13.) župan Zadarske županije dana 17. studenoga 2017. godine, d o n o
s i

 

R J E Š E N J E

o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća

Doma zdravlja zadarske županije

 

I.

Dužnosti predsjednika i člana Upravnog vijeća kao predstavnika osnivača u ustanovi Dom zdravlja Zadarske
županije razrješuju se:

1. sc. Zlatko Begonja, predsjednik,
2. Hrvoje Surać, prof.,član.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenje i bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Doma zdra…

1/1

 

ŽUPAN

KLASA: 510-03/14-01/1

URBROJ: 2198/1-01-17-5

Zadar, 17. studenoga 2017. godine

 

Temeljem članka 27. stavak 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj
15/09., 7/10., 11/10., 4/12., 2/13., 14./13.) župan Zadarske županije dana 17. studenoga 2017. godine, d o n o
s i

 

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća

Doma zdravlja Zadarske županije

 

I.

Za predsjednika i člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Zadarske županije kao predstavnika osnivača
imenuje se:

1. Melanija Ražov Radas, dr. med. spec., predsjednica,
2. Ante Sjauš, dipl. iur., član.

II.

Mandat imenovanih počinje teći s danom 17. studenoga 2017. godine i traje do isteka mandata Upravnog
vijeća, odnosno do 20. veljače 2018. godine.

III.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Zavoda za …

1/1

 

ŽUPAN

KLASA: 510-10/15-01/7

URBROJ: 2198/1-01-17-4

Zadar, 17. studenoga 2017. godine

 

Temeljem članka 27. stavak 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj:
15/09., 7/10., 11/10., 4/12., 2/13., 14./13.) župan Zadarske županije dana 17. studenoga 2017. godine, d o n o
s i

 

R J E Š E N J E

o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća

Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

 

I.

Dužnosti predsjednika i člana Upravnog vijeća kao predstavnika osnivača u ustanovi Zavod za hitnu
medicinu Zadarske županije razrješuju se:

1. mr. sc. Željko Ivković, predsjednik
2. Marko Melvan, dipl. oec. član

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenje i bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Zavoda za …

1/1

 

ŽUPAN

KLASA: 510-10/15-01/7

URBROJ: 2198/1-01-17-5

Zadar, 17. studenoga 2017. godine

 

Temeljem članka 27. stavak 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj
15/09., 7/10., 11/10., 4/12., 2/13., 14./13.) župan Zadarske županije dana 17. studenoga 2017. godine, d o n o
s i

 

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća

Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

 

I.

Za predsjednika i člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije kao predstavnika
osnivača imenuje se:

1. Slavko Marić, dr. med. spec., predsjednik
2. Tajana Buljat, dipl. oec., član

II.

Mandat imenovanih počinje teći s danom 17. studenoga 2017. godine i traje do isteka mandata Upravnog
vijeća, odnosno do 15. srpnja 2019. godine.

III.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdrav…

1/1

 

ŽUPAN

KLASA: 510-05/16-01/2

URBROJ: 2198/1-01-17-14

Zadar, 17. studenoga 2017. godine

 

Temeljem članka 27. stavak 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj:
15/09., 7/10., 11/10., 4/12., 2/13., 14./13.) župan Zadarske županije dana 17. studenoga 2017. godine, d o n o
s i

 

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Upravnog vijeća

 

I.

Za članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača u ustanovi Zavod za javno zdravstvo Zadar imenuju se:  

1. Ivo Grbić, dipl. iur, predsjednik,
2. Majda Korljan, dipl. oec., članica,
3. Renata Vuksan, prof., članica.

II.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine, počevši od 6. prosinca 2017. godine kada prestaje
mandat dotadašnjim članovima Upravnog vijeća.

III.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemo…

1/1

 

ŽUPAN

KLASA: 551-01/14-01/4

URBROJ: 2198/1-01-17-25

Zadar, 15. studenog 2017. godine

 

Temeljem članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj: 33/01, 30/01, 129/05, 108/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15), članka 149.
i 151. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) i članka 27.
stavak 3. točka 11. Statuta Zadarske županije  (Službeni glasnik Zadarske županije broj: 15/09., 7/10., 11/10.,
4/12., 2/13., 14./13.) župan Zadarske županije dana 15. studenog 2017. godine, d o n o s i

 

R J E Š E N J E

o razrješenju članova Upravnog vijeća

Doma za starije i nemoćne osobe Zadar

 

I.

Dužnosti  člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Zadar kao predstavnika osnivača, 
razrješuju se

1. Marijana Dujak, dipl. oec.
2. Elvis Čavić, prof.

II.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemo…

1/1

 

ŽUPAN

KLASA: 551-01/14-01/4

URBROJ: 2198/1-01-17-26

Zadar, 15. studenog 2017. godine

 

Temeljem članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj: 33/01, 30/01, 129/05, 108/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 149.
i 151. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14. 99/15, 52/16) i članka 27. stavak 3.
točka 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj: 15/09., 7/10., 11/10., 4/12.,
2/13., 14./13.) župan Zadarske županije dana 15. studenog 2017. godine, d o n o s i

 

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Upravnog vijeća

Doma za starije i nemoćne osobe Zadar

 

I.

Za članove Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Zadar kao predstavnici osnivača imenuju se:

1. Stanko Batur, dipl. ing..
2. Jasna Marcelić. dipl. nov. univ. komp. polit.

II.

Mandat imenovanih članova Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja počinje teći danom donošenja ovog
Rješenja i traje do isteka mandata razriješenih članova Upravnog vijeća. (16. ožujka 2018. godine).

III.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Ljekarne Zadar

1/1

 

ŽUPAN

KLASA: 510-05/16-01/2

URBROJ: 2198/1-01-17-14

Zadar, 17. studenoga 2017. godine

 

Temeljem članka 27. stavak 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj:
15/09., 7/10., 11/10., 4/12., 2/13., 14./13.) župan Zadarske županije dana 17. studenoga 2017. godine, d o n o
s i

 

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Upravnog vijeća

 

I.

Za članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača u ustanovi Ljekarne Zadar imenuju se:  

1. Bibijana Baričević, dipl. oec., predsjednica,
2. Danijel Pavić, dipl. oec., član,
3. Ivana Markov Grbić, dipl. ing.,članica.

II.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine počevši od 6. prosinca 2017. godine kada prestaje
mandat dotadašnjim članovima Upravnog vijeća.

III.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

1/16

 

ŽUPAN

KLASA: 023-04/17-01/18

URBROJ: 2198/1-01-17- 3

Zadar, 13. studenoga 2017. godine

 

Na temelju članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10,
11/10, 4/12, 2/13 i 14/13) i članka 11c. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/97, 9/05, 20/09, 16/13, 4/15) župan Zadarske županije dana 13.
studenoga 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

 

I.

Daje se pozitivno mišljenje na Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta
Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2018. godinu, KLASA: 340-03/17-01/1939, URBROJ:
2198-1-86-01-17-1 iz listopada 2017. godine.

II.

Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz točke I. ove Odluke nalazi se u
privitku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl.ing.



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

2/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

3/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

4/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

5/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

6/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

7/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

8/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

9/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

10/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

11/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

12/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

13/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

14/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

15/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Plan održavanja, građenja i re…

16/16



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice N…

1/1

 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13) i članka 44.
Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09) Općinsko
vijeće Općine Novigrad na svojoj 5. sjednici održanoj 07.11.2017. g donosi:

 

ODLUKU

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Novigrad

 

Članak 1.

Jagoda Ivčić OIB: 51317952871, Novigrad, Butka Kurjakovića 15, zbog odlaska na porodiljni dopust,
prestaje biti ravnateljicom s danom 27. srpnja 2017. godine

Članak 2.

Za vršiteljicu dužnosti ravnateljice imenuje se Ana Oštrić, OIB: 96328709414, Novigrad, Trg Bubina Banića
2, s danom 27. srpnja 2017. godine do povratka Jagode Ivčić s porodiljnog dopusta najduže na godinu dana.

Članak 3.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja predstavlja i zastupa ustanovu samostalno i pojedinačno

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka, Klasa: 612-04/17-01/07, Ur. broj: 2198/08-17-4,
donesena 27.07.2017. g na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Novigrad.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske
županije.

 

Klasa: 612-04/17-01/07

Ur. broj: 2198/08-17-5

Novigrad, 07.11.2017.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

Predsjednik Općinskog vijeća

Antonio Sinovčić



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na podru…

1/1

 

Na temelju članka 61.a, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), 83. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik
Zadarske županije broj 08/13), Općinsko vijeće Općine Novigrad na svojoj 5. sjednici održanoj 07.11.2017.g
donosi:

 

ODLUKU

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Novigrad

 

Članak 1.

Raspisuju se izbori za vijeće mjesnih odbora i to za:

1. Mjesni odbor Novigrad
2. Mjesni odbor Pridraga
3. Mjesni odbor Paljuv

Članak 2.

Sukladno članku 84. Statuta Općine Novigrad Vijeće mjesnih odbora Novigrad, Pridraga i Paljuv ima 7
članova, uključujući i predsjednika.

Članak 3.

Tijela za provedbu izbora odredit će Općinsko izborno povjerenstvo

Za dan provedbe izbora određuje se 17. prosinca 2017.g u vremenu od 07:00 do 19:00 sati.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske
županije i na web stranici Općine Novigrad.  

 

Klasa: 023-07/17-01/03

Ur. broj: 2198/08-17-1

Novigrad, 07.11.2017.g

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

Predsjednik Općinskog vijeća

Antonio Sinovčić



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite

1/2

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II, 46.

23233 PRIVLAKA

KLASA: 022-06/17-01/08

URBROJ: 2198/28-02-17-1

Privlaka, 14. studenog 2017. godine

 

Temeljem odredbe članka 23. stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15),
članka 5. i članka 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ br. 27/17),
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 37/16 i 47/16-ispravak), te članka 44. Statuta Općine Privlaka
(“Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 14/11, 10/13), općinski načelnik Općine Privlaka donosi:

 

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju

Stožera civilne zaštite

 

Članak 1.

Ovom se odlukom osniva Stožer civilne zaštite Općine Privlaka te imenuje načelnik, zamjenik načelnika i
članovi Stožera.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga
civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

U Stožer civilne zaštite imenuju se:

a) Za načelnika Stožera:

1. Gašpar Begonja dipl. ing - načelnik Općine Privlaka

b) Za zamjenika načelnika Stožera:

2. Nina Stojčević mag. iur - zamjenica načelnika Općine Privlaka

c) Za članove Stožera:

3. Marjan Begonja dipl. ing. - direktor komunalnog poduzeća „Artić“,



22. 11. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/17 od 22.11.2017 -- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite

2/2

4. Walter Jurac - zapovjednik DVD Privlaka,

5. Josipa Užarević - medicinska sestra ordinacije opće medicine,

6. Boro Kalac - predstavnik Crvenog Križa,

7. Vinko Prizmić - predstavnik GSS-a,

8. Roko Knez - član MUP-a,

9. Željko Zorić - vlasnik elektroinstalacijski obrt „ALEN“,

10. Ante Šarić - vlasnik vodoinstalacijski obrt „ŠARIĆ“,

11. Ines Glavan - predstavnik veterinarske stanice,

12. Antonio Glavan bacc. ing. prom. - referent - komunalni redar Općine Privlaka

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Općine Privlaka obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu informacija
ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava
civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja
javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa,
rukovođenje preuzima načelnik Općine Privlaka.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni upravni odjel općine,
te osigurava uvjete za rad Stožera.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Privlaka (KLASA: 021-05/13-01/04, URBROJ: 2198/28-1/1-09-3) od 02.kolovoza 2013 godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

NAČELNIK

Gašpar Begonja dipl. ing.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II, 46.

23233 PRIVLAKA

KLASA: 022-06/17-01/09

URBROJ: 2198/28-02-17-1

Privlaka, 14. studenog 2017. godine

 

Temeljem odredbe članka 23. stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 5. i
članka 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ br. 27/17), Pravilnika o sastavu
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
(„Narodne novine“ br. 37/16 i 47/16-ispravak), te članka 44. Statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik Zadarske
županije“ broj 14/09, 14/11, 10/13.), općinski načelnik Općine Privlaka donosi:

 

PLAN POZIVANJA

Stožera civilne zaštite Općine Privlaka

 

I. Ovim planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite Općine Privlaka (u
daljnjem tekstu STOŽER) dovode u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća civilne zaštite tijekom i
izvan redovnog radnog vremena, u slučaju neposredne prijetnje i nastupa okolnosti u kojima je potrebno poduzimati
aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, imovine i okoliša na području Općine Privlaka.

 

II. STOŽER se poziva i aktivira kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije spašavanja stanovništva, imovine i okoliša na području Općine Privlaka.

 

III. Redoslijed pozivanja članova STOŽERA je sljedeći:

Red.

Br.
Funkcija Ime i prezime Adresa Mobitel/telefon

1. Načelnik stožera Gašpar Begonja

Lavoslava Ružičke
2

23233 Privlaka

099/316-8800

2. Zamjenica načelnika Nina Stojčević Put Popove Murve 091/729-7367
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1.

23233 Privlaka

3. Član Marjan Begonja
Zemunička 2

23000 Zadar
091/242-1810

4. Član Walter Jurac
Svetog Nikole 3.

23233 Privlaka
098/332-471

5. Član Josipa Užarević
Put Drage 5.

23000 Briševo
091/731-1809

6. Član Boro Kalac

Obala kneza
Branimira 4D

23000 Zadar

023/211-204

023/318-098

023/318-840

7. Član Vinko Prizmić
Kozarčeva 22

10000 Zagreb
091/212-3000

8. Član Roko Knez

MUP Zore
Dalmatinske 1.

23000 Zadar

099/620-7248

023/345-141

9. Član Željko Zorić
Ivana Pavla II.

23233 Privlaka
098/332-587

10. Član Ante Šarić
Put Skoblara 56

23233 Privlaka
098/332-318

11. Član Ines Glavan
Put Kandelica 15

23233 Privlaka
098/962-7643

12. Član Antonio Glavan
Put Rokinice 24

23233 Privlaka
099/473-6621

Članovi STOŽERA pozivaju se u pravilu putem ŽC 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje ili pozivanje obavlja
osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave.

Pozivanje se vrši putem fiksne linije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.

 

IV. U slučaju nemogućnosti da ŽC 112 Zadar izvrši pozivanje STOŽERA obaviještava se odgovorna osoba za
obavljanje planskih i operativnih poslova u Općini Privlaka.

Kada pozivanje obavlja ŽC 112 onda se najprije obavještava osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i
operativnih poslova u Općini Privlaka.
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Plan pozivanja je sastavni dio Plana zaštite i spašavanja Općine.

 

V. Sastavni dio Plana pozivanja je Odluka o osnivanju Stožera Civilne zaštite i tablica s osnovnim podacima članova
STOŽERA.

 

VI. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Gašpar Begonja dipl.ing.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II, 46.

23233 PRIVLAKA

Privlaka, 05. listopada 2017.

 

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br 86/08 i 61/11), članka 44. Statuta općine Privlaka («Službeni glasnik
zadarske Županije» broj: 14/09, 14/11, 10/13), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10) i članka 11. Odluke o ustrojstvu Općinske
uprave općine Privlaka («Službeni glasnik zadarske Županije» broj: 20/10 ) donosim

 

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Privlaka

 

I ) UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

- unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog djela,

- nazivi radnih mjesta,

- opis poslova pojedinih radnih mjesta,

- stručni i drugi uvjeti potrebni za njihovo obavljanje, potreban broj izvršitelja i

- druga pitanja od značenja za rad i radne odnose u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Privlaka (u
daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) .

 

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, poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine određeni
zakonom i drugim propisima posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti
od važnosti za razvitak Općine, poslovi iz područja financija, računovodstva, stručno-administrativni,
savjetodavni i tehnički poslovi bitni za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na
Općinu Privlaka.
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Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog Pravilnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Odlukom o ustrojstvu
Općinske uprave ustrojene su:

a) služba za opće poslove

b) služba za proračun i financije i razrez općinskih poreza

c) služba za komunalne poslove, infrastrukturu, prostorno i urbanističko planiranje

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.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na način utvrđen zakonom, drugim
propisima, Statutom te općima aktima općine Privlaka. 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 Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.

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 općine o stanju u odgovarajućim
područjima iz nadležnosti Odjela.

Članak 5.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu općine Privlaka.

 

III ) NAZIVI RADNIH MJESTA, OPISI POSLOVA, STRUČNI I DRUGI UVJETI

Članak 6.
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U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se sljedeća radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim
uvjetima te brojem izvršitelja kako slijedi:

 

Redni broj: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: I.

Potkategorija: Glavni rukovoditelj

Klasifikacijski rang: 1

Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Stručno znanje:

magistar struke ili stručni specijalist struke pravnog, upravnog ili ekonomskog smjera*
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
organizacijske sposobnosti
komunikacijske vještine
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim 20

propisima;  

Organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za 10

rad zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela;  

Prati i izvršava zakonske propise za rad Općinske uprave 10

Vodi pravne poslove, zastupanje Općine pred sudovima i drugim upravnim 10

tijelima, savjetničke poslove u pravnim pitanjima za ostale službe Općinske

Uprave

Provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu te 10
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prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela;

Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, 5

tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama.

Upravlja postupkom javne nabave; 5

Obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća; 5

Brine o zakonitom radu općinskog vijeća; općinskog Načelnika i općinskih 5

službi

Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom 5

osposobljavanju i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju

imovine i sredstava za rad

Poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti 5

Prati propise od značaja za poslove radnog mjesta;

-obavlja poslove u pripremi projekta i programa, koordinira poslove vezano za
predpristupne fondove, radi na planiranju i provođenju projekata, prati provedbu
projekata i usvojenih sporazuma iz područje europskih integracija i surađuje s
institucijama i nadležnim tijelima

5

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika 5

*Temeljem članka 24. st. 2., 3. i 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na
radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik
struke odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

 

SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE I RAZREZ OPĆINSKIH POREZA

 

Redni broj: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III.
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Potkategorija: Stručni suradnik

Klasifikacijski rang: 8

Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Stručno znanje:

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomskog,  računovodstvenog ili drugog
odgovarajućeg smjera
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Vodi izradu proračuna i drugih radnji vezanih uz proračun i evidencije iz 10

područja proračunskog knjigovodstva

Vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije 10

Vrši obračun plaća, izrađuje porezne i druge propisane evidencije 10

Vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa 10

Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti       10

Surađuje na pripremi koncepata općih i pojedinačnih akata 10

Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i  službama jedinica 10

lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vodi i čuva dokumentaciju iz svog djelokruga 5

Vodi poslove naplate prihoda općinskog proračuna i poduzima sve zakonske 10

postupke za njihovu pravovremenu naplatu

Prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i 10
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knjigovodstva

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika i Pročelnika 5

 

Redni broj: 3

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III.

Potkategorija: Viši referent

Klasifikacijski rang: 9

Naziv: VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE

Stručno znanje:

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomskog, računovodstvenog ili drugog
odgovarajućeg smjera
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Pomaže pri izradi nacrta proračuna Općine, rebalansa proračuna i nacrtima    10

odluka o privremenom financiranju

Brine se o naplati – ostvarivanju prihoda i rashodima proračuna, te izradi     10

kompenzacije i cesija

Pomaže pri izradi zaključnih računa proračuna, te izradi periodičkih i      10

statističkih izvješća

Vodi blagajničko poslovanje 10

Vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa      10

Brine se o primjeni pozitivnih propisa koji se odnose na financije i        10
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računovodstvo  

Vodi evidenciju o proračunskim transferima i daje informacije u svezi istih        10

Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i  službama jedinica        

lokalne i područne (regionalne) samouprave        10

Knjiži stanja i promjene proračunskih sredstava         5

Vodi poslove naplate prihoda općinskog proračuna i poduzima sve zakonske         5

postupke za njihovu pravovremenu naplatu

Prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i 5

knjigovodstva

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika i Pročelnika  5

 

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

 

Redni broj: 4

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III.

Potkategorija: Referent

Klasifikacijski rang: 11

Naziv: ADMINISTRATIVNI REFERENT

Stručno znanje:

srednja stručna sprema,
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA
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Poslovi radnog mjesta %

Vodi administrativne poslove, urudžbeni zapisnik (prijem i slanje pošte) te 20

brine o arhivskoj građi.

Vodi brigu o Uredu Načelnika 20

Vodi zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća, radnih tijela i drugo 10

Prati propise iz oblasti svog radnog mjesta. 10

Surađuje na pripremi koncepata općih i pojedinačnih akata 10

Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti;          5

Koordinira i vodi poslove informiranja i suradnje s medijima 10

Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica 10

lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Distribuira materijale za općinsko vijeće, brine o objavljivanju općih akata, oglašava
slobodna radna mjesta

 

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika i Pročelnika 5

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU, PROSTORNO I URBANISTIČKO
PLANIRANJE

 

Redni broj: 5

Kategorija: III.

Potkategorija: Referent

Klasifikacijski rang: 11

Naziv: REFERENT - KOMUNALNI REFERENT

Stručno znanje:

srednja stručna sprema
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
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poznavanje rada na računalu
vozačka dozvola B kategorije

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Brine se o provođenju odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog 10

gospodarstva i komunalnog redarstva

Nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti 10

Prikuplja podatke za razrez općinskih poreza i komunalne naknade te vodi 10

cjelovitu evidenciju

Vodi i brine se o stanju evidencije pravnih i fizičkih osoba za potrebe 10

upravnog odjela  

Sudjeluje u izradi programa i smjernica iz oblasti komunalnog gospodarstva 10

Temeljem uočenog stanja predlaže  mjere u cilju unapređenja života 10

stanovnika općine i otklanjanja komunalnih problema

Priprema i prati izvršenje programa gradnje i održavanja objekata komunalne 10

infrastrukture iz svoje nadležnosti te radi naloge za njihovo održavanje

Vodi evidenciju komunalnih objekata i predlaže radnje za njihovo 5

održavanje i obnavljanje

Vodi postupak obračuna i naplate komunalnog doprinosa, 5

Brine se o izradi stručne dokumentacije iz svog područja rada 5

Praćenje i koordinacija rada trgovačkih društava kojih je Općina osnivač ili 5
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suvlasnik

   

Organizira i sudjeluje u izradi prostorno planske i programske 5

dokumentacije iz područja prostornog uređenja, prikuplja podatke za razrez općinskih
poreza i komunalne naknade te sudjeluje u izradi cjelovite evidencije, vodi i brine se
o stanju evidencije pravnih i fizičkih osoba ta potrebe upravnog odjela,

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika i Pročelnika 5

 

Redni broj: 6

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III.

Potkategorija: Referent

Klasifikacijski rang: 12

Naziv: REFERENT - KOMUNALNI REDAR

Stručno znanje:

srednja stručna sprema
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
vozačka dozvola B kategorije

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Provodi odluke i druge akte iz oblasti komunalnog gospodarstva i 20

komunalnog redarstva

Vodi brigu o održavanju objekata u vlasništvu Općine 10

Obavlja nadzor nad primjenom općinskih odluka i drugih akata iz područja komunalnog
gospodarstva, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz svoje nadležnosti, poduzima mjere
u praćenju izvršenja rješenja o uvođenju komunalnog reda, utvrđuje prekršaje, izriče
mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, izdaje naloge za uvođenje
komunalnog reda i prati provedbu naloga, provodi postupke iz oblasti komunalnog i
prometnog redarstva, radi na provođenju projekata

 

40
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 Obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove upravljanja 
 prometom, izdaje naredbe za blokiranje i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih 
 vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, naplaćuje novčanu kaznu za 
 nepropisno zaustavljena i parkirana vozila, odnosno, izdaje obvezni prekršajni nalog 
 sukladno Zakonu, izrađuje izvješća i zapisnike

   

Vodi brigu o redovnom održavanju javnih površina i predlaže mjere za njihovo uređenje i
održavanje,  uređenju naselja i stanovanja te brine o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša 20

Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika i Pročelnika 10

 

Redni broj: 7

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: IV.

Potkategorija: Namještenik II potkategorijre, razina 1.

Klasifikacijski rang: 13

Naziv: KOMUNALNI IZVIDNIK

Stručno znanje:

Osnovna škola
najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
vozačka dozvola B kategorije

Broj izvršitelja: 2

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Provodi održavanje objekata u vlasništvu Općine 40

Temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života 10

stanovnika općine

Provodi dnevna izviđanja o stanju u prostoru, komunalnoj opremi i ostaloj 20

infrastrukturi

Provodi prikupljanje podataka za potrebe komunalne službe 10
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Brine se o zelenim i ostalim javnim površinama 10

Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika i Pročelnika          10

 

Redni broj: 8

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: IV.

Potkategorija: Namještenik II potkategorije, razina 2.

Klasifikacijski rang: 13

Naziv: SPREMAČ/ICA

Stručno znanje:

niža stručna sprema / osnovna škola
najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Obavlja poslove čišćenja ureda, sanitarnih prostorija, zajedničkih i drugih prostorija u
zgradi Općine i drugih prostorija u vlasništvu Općine te prostora  ispred navedenih
zgrada po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika.

90

  Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Pročelnika 10

 

IV ) ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom 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 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka, KLASA: 119-01/14-01/01, URBROJ: 2198/28-02-15-2 od
16. ožujka 2015. te Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka od dana 07.
lipnja 2017. godine, KLASA 119-01/17-01/02, URBROJ: 2198/28-02-17-1 ''Službeni glasnik zadarske
županije“ broj: 10/17).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave se u "Službenom glasniku zadarske Županije“
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KLASA: 119-01/17-01/03

URBROJ: 2198/28-02-17-1

Privlaka, 05. listopada 2017. godine.

 

OPĆINA PRIVLAKA

Načelnik:

Gašpar Begonja, dipl. ing.
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