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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 
 

GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 112-04/16-01/1 
URBROJ: 2198/11-02/01-16-1  
NIN,  16. prosinca 2016.  godine 

 

 

 

Temeljem članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11),  i Uredbe o klasifikaciji radnih 

mjesta  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10, 

125/14), gradonačelnik grada Nina, donosi   

 

 

P R A V I L N I K  

o unutarnjem redu Gradske uprave grada Nina 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.  

 

Ovim Pravilnikom uređuju se radna mjesta u ustrojstvenim jedinicama Gradske 

uprave Grada Nina (u daljnjem tekstu Gradska uprava) i poslovi tih radnih mjesta, broj 

izvršitelja i uvjeti koji se zahtjevaju za pojedino radno mjesto, način rada i rukovođenja, te 

ovlasti i odgovornosti u obavljanju poslova i zadaća.  

 

Članak 2.  

 

Poslovi Gradske uprave utvrđeni su zakonom, Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave 

Grada Nina i ovim Pravilnikom.  

 

Članak 3.  

 

Djelatnici Gradske uprave dužni su pravodobno i kvalitetno obavljati poslove i zadaće 

sukladno zakonu, propisima, ovom Pravilniku i uputama gradonačelnika, zamjenika 

gradonačelnika i pročelnika.  

 

II. UPRAVLJANJE  I NAČIN RADA  

 

Članak 4.  

 

Upravnim odjelima upravljaju pročelnici. 

U slučaju njihove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje ih djelatnik upravnog odjela 

kojeg na prijedlog pročelnika odredi gradonačelnik. 
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Članak 5.  

 

Pročelnik je odgovoran za zakonito i pravodobno obavljanje poslova upravnog odjela 

kojim rukovodi.  

Pročelnik nadzire rad djelatnika svog odjela, te primjenjuje stegovne ovlasti sukladno 

zakonu.  

Članak 6.  

 

U obavljanju poslova i zadaća utvrđenih ovim Pravilnikom djelatnici su obvezni 

postupati zakonito i pravodobno.  

Djelatnici su za svoj rad odgovorni pročelniku upravnog odjela.  

Djelatnici Gradske uprave dužni su čuvati službenu tajnu.  

 

 

 

III. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA NINA 

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE 

 

Pročelnik – 1 izvršitelj     

Broj radnog mjesta:  1 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: I / glavni rukovoditelj / - / 1 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

- rukovodi odjelom i organizira njegov rad 

- obavlja poslove u svezi s uređenjem naselja, izgradnje i održavanja komunalnih 

objekata i lokalne infrastrukture,  

- obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem obveze plaćanja  komunalne naknade,  

- obavlja poslove oko upravljanja i održavanja stambenih i poslovnih prostora u 

vlasništvu grada  

- organizira i koordinira poslove vezane za pripremu građevinskog zemljišta za 

izgradnju sudjeluje u utvrđivanju troškova pripreme i uređenja građevinskog  

zemljišta,  

- organizira, koordinira i kontrolira rad komunalnog redarstva sukladno Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu i odluci o komunalnom redu, te brine o učinkovitoj 

provedbi komunalnih djelatnosti 

- predlaže politiku gospodarenja gradskim prostorima.  

- utvrđuje uvjete za suglasnosti koje daje Grad iz komunalnog gospodarstva i 

uređenje prostora 

- određuje nivo uređenja nerazvrstvanih cesta, brine o redosljedu uređenja i nadzire 

izvršenje  

- radi manje skice komunalnog uređenja prostora.  

- održava veze sa županijskim nadležnim uredima, nadležnim ministarstvima, 

poduzećima i institucijama kojima se u poslu susreće 

- po potrebi učestvuje u radu Gradskog Vijeća za koje izrađuje stručne materijale i 

daje prijedloge i rješenja  

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika. 

- brine se o održavanju poslovnog prostora, materijalnim i tehničkim uvjetima za rad 

Gradske uprave, te njihovom održavanju i čuvanju 
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Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist građevinskog, arhitektonskog, pravnog ili drugog 

odgovarajućeg smjera, 5 godina radnog iskustva u tijelima uprave, položen stručni ispit za rad 

u tijelima državne uprave  

 

Viši stručni suradnik za javnu nabavu i razvoj JLS – 1 izvršitelj   

Broj radnog mjesta:  2 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: II / Viši stručni suradnik za javnu nabavu / - / 6 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

 
- obavlja poslove javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
- obavlja poslove bagatelne nabave sukladno pravilniku o nabavi robe, usluga i radova na 

koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi 
- obavlja poslove u postupcima izrade dokumentacije za nabave financirane iz EU fondova i 

drugih alternativnih izvora financiranja 
- koordinira radom projektnog tima za pripremu, izradu i provedbu projekata 
- surađuje s tijelima državne uprave, razvojnim agencijama, LAG-ovima, tijelima EU i 

drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima, vezano uz korištenje sredstava iz fondova 
- organizira stručne seminare i poduke za obrtnike, poduzetnike i nositelje OPG-a 
- predlaže mjere i aktivnosti u cilju ruralnog razvoja i razvoja turizma 
- sudjeluje u organizaciji manifestacija vezanih za ruralni razvoj i turizam 
- održava službenu web stranicu Grada Nina u suradnji s gospodarskim subjektom koji je za 

isto zadužen 
- predlaže i provodi aktivnosti vezane za razvoj malog i srednjeg poduzetništva 
- Obavlja poslove održavanja i objavljivanja na web stranicama Grada Nina 
- radi i druge poslove po nalogu pročelnika 

 

Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist građevinskog, ekonomskog, pravnog ili drugog 

odgovarajućeg smjera, 1 godina radnog iskustva u tijelima uprave, položen stručni ispit za rad 

u tijelima državne uprave, posjedovanje certifikata u području javne nabave   

 

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata za EU fondove – 1 izvršitelj   

Broj radnog mjesta:  3 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: II / Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu 

projekata za EU fondove / - / 6 

 

Opis poslova radnog mjesta:   
 

- Provodi aktivnosti pripreme i provedbe projekata kako bi se osiguralo kvalitetno i 
pravovremeno ostvarenje predviđenih rezultata  

- Sudjeluje u radu projektnih timova  

- Ukazuje na probleme koji se pojavljuju u pripremi i provedbi projekata 
- Sudjeluje u vođenju baze prijavljenih projekata od strane Agencije 
- Odgovoran je za ažuriranje podataka iz svoje nadležnosti 
- Provodi sve pripremne aktivnosti u vezi s oglašavanjem i komunikacijom s javnosti u 

dijelu koji se odnosi na informiranje o projektima u pripremi i provedbi 
- Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela, odnosno poslove po nalogu 

nadređenih. 
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Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, 1 

godina radnog iskustva na području pripreme projekata za nominiranje prema EU fondovima, 

aktivno znanje engleskog jezika, položen stručni ispit za rad u tijelima državne uprave,  

 

Stručni suradnik – 1 izvršitelj   

Broj radnog mjesta:  4 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: III / stručni suradnik / - / 8 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

- surađuje sa mjesnim odborima, građanima i tvrtkama iz područja komunalnog 

gospodarstva (Vodovod, Čistoća, Elektra i sl) 

- prati i kontrolira energetsku efikasnost u objektima u vlasništvu Grada ( EE ured ) 

- priprema i predlaže mjere Zelenog ureda 

- organizira nabavu materijala za komunalne potrebe, 

- obavlja administrativne poslove vezane za komunalno gospodarstvo, 

- prikuplja podatke za unapređenje rada i razvoja komunalnih djelatnosti 

- pomaže pročelniku odjela i obavlja sve manje složene poslove iz opisa pod  

točkom 1., a po nalogu pročelnika,  

- kontrolira rad i količine izvedenih radova javnih uslužnih poduzeća na poslovima 

koje se obavljaju za Grad. 

- brine o operativnim mjerama protupožarne zaštite, kontrolira rad dobrovoljnog 

vatrogasnog društva, 

- surađuje sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje  

- prati stanje okoliša (monitoring), surađuje sa nadležnim inspekcijama 

- predlaže mjere za efikasno gospodarenje otpadom i prati njihovo provođenje 

- prati provođenje DDD mjera 

- prima stranke i radi druge poslove po nalogu pročelnika. 

Uvjeti: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke tehničkog ili drugog  

odgovarajućeg smjera, 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen 

stručni ispit za rad u upravnim tijelima  

 

Viši referent za prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj   

Broj radnog mjesta:  5 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: III / viši referent za prostorno uređenje i gradnju / - / 9 

 

Opis poslova radnog mjesta:  
- priprema, izrada i otprema pismena, izrada virmana, rad sa strankama, kao i poslovi suradnika u 

Upravnom postupku vezano za izdavanje: Rješenja o utvrđivanju naknade za nezakonito 

zadržavanje zgrade u prostoru (poslovi legalizacije) i Rješenja o obračunu komunalnog doprinosa 

prilikom donošenja dokumenata prostornog urđenja i gradnje 

- sudjeluje u postupku prostornog planiranja 

- sudjeluje u postupku prekršajnog postupka prometnog redarstva 

- izrađuje baze evidencije dokumenata prostornog uređenja  

- izrađuje i objavljuje Službeni glasnik Grada Nina 

- sudjeluje u poslovima utvrđivanja troškova pripreme zemljišta za izgradnju 

- radi i druge poslove po nalogu pročelnika 
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Uvjeti: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke građevinskog, 

ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera, 1 godina radnog iskustva u tijelima 

uprave, položen stručni ispit za rad u tijelima državne uprave  

 

Referent za  komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj   

Broj radnog mjesta:  6 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: III / referent za  komunalno gospodarstvo/ - / 11 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

- sudjeluje u poslovima utvrđivanja troškova pripreme zemljišta za izgradnju, vrši 

pripremu dokumentacije za razrez komunalnog  doprinosa i ostalih pristojbi 

(priključci na komunalnu infrastrukturu i sl) 

- vodi evidenciju o naplati, organizira direktnu naplatu putem inkasatora i u takvoj 

naplati po potrebi sudjeluje  

- upozorava obveznike proračuna o neizvršenju obveza  

- jednom mjesećno daje podatke o naplati za potrebe Gradonačelnika i Vijeća, 

predlaže mjere naplate, te ih primjenjuje  

- usklađuje baze podataka i dostavlja rješenja o komunalnim obvezama  

- usklađuje podatke s financijskom službom 

- izrađuje rješenja po dobivenom ovlaštenju  

- izrađuje rješenja o odobravanju izvođenja radova na javno-prometnim površinama 

(prekopi, suglasnosti i sl) 

- izrađuje potvrde iz nadležnosti odjela  

- sudjeluje u pripremi i izradi prostornih, urbanističkih i detaljnih planova 

- obavlja poslove vezane za katastarsku izmjeru  

- vrši pripremu dokumentacije prije davanja javne površine na natječaj, priprema 

rješenja za zakup javne površine, vodi brigu o naplati 

- radi i druge poslove po nalogu pročelnika 

 

Uvjeti: srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog ili drugog ismjera, 1 godina radnog 

iskustva, položen stručni ispit za rad u tijelima državne uprave  

 

Referent za naplatu prihoda – 1 izvršitelj    

Broj radnog mjesta:  7 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: III / referent / - / 12 

Opis poslova radnog mjesta:  

- utvrđuje činjenično stanje obveznika komunalne naknade  

- sudjeluje u poslovima utvrđivanja komunalne naknade i ostalih pristojbi 

- priprema rješenja za komunalnu naknadu  

- provodi upravne postupke u svom djelokrugu 

- vodi evidenciju o naplati, organizira direktnu naplatu putem inkasatora i u takvoj 

naplati po potrebi sudjeluje  

- upozorava obveznike proračuna o neizvršenju obveza  

- daje podatke o naplati  

- usklađuje baze podataka i dostavlja rješenja o komunalnim obvezama  

- usklađuje podatke s financijskom službom 

- izrađuje ostala riješenja po dobivenom ovlaštenju 

- utvrđuje činjenićno stanje obveznika komunalne naknade, redovno  

- radi i druge poslove po nalogu pročelnika  
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Uvjeti: srednja stručna sprema ekonomskog, pravnog ili drugog smjera, 1 godina radnog 

iskustva, položen stručni ispit za rad u tijelima državne uprave  

 

Referent za  komunalnu naknadu i spomeničku rentu – 1 izvršitelj   

Broj radnog mjesta:  8 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: III / referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu 

/ - / 12 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

- sudjeluje u poslovima utvrđivanja komunalne naknade, spomeničke rente, naknade 

za uređenje voda, zakupa poslovnog prostora i ostalih pristojbi 

- priprema rješenja za komunalnu naknadu  

- provodi upravne postupke u svom djelokrugu 

- radi i druge poslove po nalogu pročelnika  

 

Uvjeti: srednja stručna sprema pravnog. ekonomskog ili drugog smjera, 1 godina radnog 

iskustva, položen stručni ispit za rad u tijelima državne uprave  

 

Referent - komunalni redar – 2 izvršitelja 

Broj radnog mjesta:  9,10 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: III / referent / - / 12 

 

Opis poslova radnog mjesta:   

- vrši nadzor  nad provedbom Odluke o komunalnom redu grada Nina i propisa 

donesenih temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu iz nadležnosti 

komunalnog redarstva i drugih propisa; 

- izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, 

- vodi upravni postupak iz djelokruga komunalnog redarstva 

- kontrolira provedbu pojedinačnih akata ( izdanih rješenja, suglasnosti i sl.) te 

poduzima mjere za njihovo provođenje 

- prikuplja podatke o uzrupacijama i bespravnoj izgradnji, vodi evidenciju i  piše 

prijave inspekciji  te provodi postupke sukladno ovlastima iz zakona o 

građevinskoj inspekciji 

- vodi podatke o prekopu cesta, predlaže mjere za spriječavanje i sanaciju  

- obavlja nadzor nad provođenjem odluka i drugih općih akata Gradskog vijeća i 

gradonačelnika iz komunalnog djelokruga, 

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika odjela  

 

Uvjeti: srednja stručna sprema tehničkog, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera, 1 

godina radnog iskustva,  položen stručni ispit za rad u tijelima državne uprave  

 

Referent - prometni redar – 1 izvršitelj    

Broj radnog mjesta:  11 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: III / referent / - / 12 

 

Opis poslova radnog mjesta:  
- obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila 
- obavlja poslove upravljanja prometom 
- izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno Zakonu 

o sigurnosti prometa na cestama 
- naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo 
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- izdaje obvezni prekršajni nalog sukladno zakonu 
- pokreće prekršajni postupak 
- izrađuje izvješća i zapisnike 
- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika 

Uvjeti: srednja stručna sprema tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera; 1 godina 

radnog iskustva, vozačka dozvola B kategorije, položen stručni ispit za rad u tijelima uprave, 

položen stručni ispit za prometnog redara, poznavanje rada na osobnom računalu, poznavanje 

jednog stanog jezika. 

 

 

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNO-PRAVNE I OPĆE POSLOVE 

 

Pročelnik – 1 izvršitelj     

Broj radnog mjesta:  12 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: I / glavni rukovoditelj / - / 1 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

- brine se o usklađenosti akata iz nadležnosti Grada sa zakonskim i ustavnim 

Odredbama 

- po potrebi daje tumačenja pravnih propisa 

- s pročelnicima odjela izrađuje i usklađuje normativne akte za Gradsko Vijeće  i 

Gradonačelnika 

- prati stručnu literaturu, Narodne novine i druge časopise iz područja uprave i o 

svemu izvještava zaposlenike. 

- pomaže gradskim vijećnicima u pravnoj i tehničkoj izradi prijedloga akata i 

amandmana na prijedlog akata 

- sudjeluje u izradi pravila rada mjesnih odbora. 

- surađuje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, i            

drugim državnim tijelima te pristustvuje seminarima  

- sukladno odlukama gradskog vijeća i gradonačelnika provodi natječaje za prodaju 

i zakup 

- pomaže svim djelatnicima Gradske uprave i građanima u svezi pravnih pitanja 

- brine o usavršavanju i stručnom osposobljavanju djelatnika u Gradskoj upravi 

pomaže u organiziranju rada Gradske uprave  

- sudjeluje u pripremi sjednica Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 

- radi i druge poslove po nalogu gradonačelnika   

 

Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera, 5 godina radnog iskustva u 

tijelima lokalne uprave i samouprave, položen ispit za rad u tijelima državne uprave  

 

Viši savjetnik za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj     

Broj radnog mjesta:  13 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: II / viši savjetnik / - / 4 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

- sukladno važećim Zakonima priprema i izvršava odluke iz područja, odgoja i 

obrazovanja, te  socijalne skrbi,  zdravstva i predškolskog odgoja   
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- provodi uredbe i naputke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,          

Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te Ministarstva obitelji, branitelja i 

međugeneracijske solidarnosti 

- predlaže način raspoređivanja sredstava za potrebe predškolskog odgoja i brine se 

o ispravnom i zakonitom načinu utroška sredstava u oblasti predškolskog odgoja, 

osnovnog školstva,  

- predlaže mjere i program razvoja iz područja svoje djelatnosti  

- prati stanje u provođenju zdravstvene i socijalne zaštite i daje prijedloge za 

unapređenje   

- surađuje s javnim ustanovama koje se bave kulturnom djelatnošću 

- izrađuje mrežu dječjih vrtića 

- predlaže nove projekte iz svoje djelatnosti u cilju afirmacije Grada Nina  

- predlaže programe na planu suzbijanja uporabe droga  

- prati stanje u oblasti socijalne skrbi i zdravstva, angažira se kod nadležnih organa 

državne uprave u cilju zbrinjavanja socijalno ugroženog dijela pučanstva  

- vodi poslove oko dodjele i isplate studentskih i učeničkih stipendija i kredita 

- vodi poslove oko provedbe programa Pomoć u kući starijim osobama 

- prati rad udruga  civilnog društva  

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 

 

Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist društvenog smjera, 5 godina radnog iskustva, 

položen stručni ispit za rad u tijelima državne uprave. 

   

Viši savjetnik za kulturu – 1 izvršitelj     

Broj radnog mjesta:  14 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: II / viši savjetnik / - / 4 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

            - sukladno važećim propisima priprema i izvršava odluke iz područja kulture 

- provodi uredbe i naputke Ministarstva kulture (ukoliko se odnose na nadleštvo 

Grada)  

              - sudjeluje u planiranju sredstava za potrebe zaštite spomeničke kulture 

- predlaže mjere i program razvoja svoje djelatnosti 

- vodi nominacije projekata prema Ministarstvu kulture i ostalim ministarstvima i 

fondovima 

- brine o rekonstrukciji i zaštiti spomenika kulture 

- predlaže nove projekte iz svoje djelatnosti u cilju afirmacije Grada Nina 

- koordinira suradnju Grada i nadležnih konzervatorskih i arheoloških odjela 

- koordinira suradnju Grada i Udruge kraljevskih gradova 

- koordinira suradnju Grada i Hrvatske udruge povijesnih gradova 

- koordinira suradnju Grada i gradova prijatelja 

- priprema materijale, vodi projekte izrade raznih publikacija, prigodnih suvenira i       

ostalih simbola u svrhu promidžbe Grada 

- obavlja poslove odnosa s javnošću iz područja zaštite kulturne baštine 

- priprema materijale i koordinira projektom Nin – najstariji hrvatski kraljevski grad  

- surađuje sa Turističkim zajednicama Grada i tvrtkama koje djeluju na području 

Grada, na promidžbi Grada kao tržišne marke, povijesno kulturnom turizmu i nasljeđu 

- u suradnji s nadležnim konzervatorima riješava probleme građana u zaštićenoj 

povjesnoj jezgri 

- prati investicije grada na području održavanja spomenika kulture 

- provodi postupke sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija 



SLUŽBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 3/17 

01. veljače 2017. 

 

11 

 

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 

 

Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist društvenog smjera (arheologija, povijest 

umjetnosti ili drugi srodni fakultet), 5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u 

tijelima državne uprave 

 

Savjetnik za službeničke odnose i kadrovske poslove – 1 izvršitelj  

Broj radnog mjesta:  15 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: II / savjetnik / - / 5 

 

 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

- vodi poslove pisarnice - urudžbenog zapisnika i prijema i otpreme pošte,  

- vodi kadrovsku evidenciju i evidenciju radnog vremena 

- vodi poslove arhive 

- brine se o prikupljanju mjesečnih izvješća za obračun plaća, 

- obavlja protokolarne poslove i poslove odnosa s javnošću, 

- obavlja uredske poslove za gradonačelnika  

- brine se o prijemu gostiju,  

- vodi brigu o reprezentativnim potrebama za gradonačelnika 

- radi i druge poslove po nalogu pročelnika. 

 

Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist društvenog smjera, 3 godine radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima, položen stručni ispit za rad u tijelima državne uprave  

 

Djelatnik na održavanju čistoće – 1 izvršitelj     

Broj radnog mjesta:  16 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: IV / namještenik / 2 / 13 

 

Opis poslova radnog mjesta:   

- čisti i održava red u svim  poslovnim prostorima i inventaru Gradske uprave  

- vodi brigu o nabavi robe široke potrošnje  

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika 

 

Uvjeti: srednja stručna sprema  

 

 

 

Djelatnik za pružanje socijalnih usluga (gerontodomaćica - voditeljica ) – 1 izvršitelj     

Broj radnog mjesta:  17 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: IV / namještenik / 1 / 13 

 

Opis poslova radnog mjesta:   

- obavljanje kućnih poslova ( nabava namirnica, pripremanje obroka, pranje posuđa, 

pospremanje stana, pranje i glačanje rublja, nabava lijekova i slično ) 

- održavanje osobne higijene ( pomoć pri oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju 

drugih higijenskih potreba i slično 

- Prema nalogu i uz suglasnost Resornog odjela rukovodi organizira i usklađuje 

poslove djelatnika koji pružaju socijalne usluge 

 



SLUŽBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 3/17 

01. veljače 2017. 

 

12 

 

Uvjeti: srednja stručna sprema, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima  

 

 

Djelatnik za pružanje socijalnih usluga ( gerontodomaćica ) – 1 izvršitelj     

Broj radnog mjesta:  18 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: IV / namještenik / 1 / 13 

 

Opis poslova radnog mjesta:   

- obavljanje kućnih poslova ( nabava namirnica, pripremanje obroka, pranje posuđa, 

pospremanje stana, pranje i glačanje rublja, nabava lijekova i slično ) 

- održavanje osobne higijene ( pomoć pri oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju 

drugih higijenskih potreba i slično 

Uvjeti: niža stručna sprema, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima  

 

 

Djelatnik za pružanje socijalnih usluga ( pomoćni radnik ) – 1 izvršitelj     

Broj radnog mjesta:  19 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: IV / namještenik / 2 / 13 

 

Opis poslova radnog mjesta:   

- cijepanje drva, košnja trave, obavljanje sitnih popravaka u kući i slično 

 

Uvjeti: niža stručna sprema, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima  

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE 

 

Pročelnik – 1 izvršitelj     

Broj radnog mjesta:  20 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: I / glavni rukovoditelj / - / 1 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

- rukovodi odjelom i organizira njegov rad 

- radi ekonomske analize i izrađuje planove  

- brine o tekućoj likvidnosti proračuna  

- sukladno zakonu o lokalnoj samoupravi i zakonu o podjeli poslova između jedinica 

lokalne samouprave priprema i izvršava odluke iz područja gospodarstva, provodi 

uredbe i naputke Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede i 

šumarstva, Ministarstva pomorstva, prometa i veza, te Ministarstva turizma,  

- predlaže mjere za oživljavanje i poticanje gospodarstva,  

- skrbi o ekonomskoj promidžbi Grada i gospodarskom razvoju  

- skrbi o osiguravanju uvjeta i poticanju poduzetništva  u iskorištavanju prirodnih i 

kulturnih vrijednosti Grada u gospodarske svrhe  

- vodi evidenciju o ekonomskim pokazateljima na nivou Grada 

- uspostavlja odnose sa gospodarskim subjektima na području Grada i predlaže 

određena rješenja i daje prijedloge  

- brine o urednom vođenju knjigovodstvene i financijske dokumentacije  

- osmišljava način prezentacije resursa Grada u svrhu privrednog iskorištavanja 

- zajedno sa stručnim referentom za financije izrađuje proračun Grada i zaključni 

račun 

- radi mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje 
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- vodi računa o naplati i plaćanju  

- prati troškove funkcioniranja Gradske uprave  

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika  

- izrađuje sva potrebna izvješća i analize o prihodima i rashodima u tijeku godine za 

gradonačelnika i Gradsko vijeće  

 

Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, 5 

godina radnog iskustva u tijelima lokalne uprave i samouprave, položen stručni ispit za rad u 

tijelima državne uprave  

 

 

Referent za financije i proračun – 1 izvršitelj     

Broj radnog mjesta:  21 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: III / referent / - / 11 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

- pomaže pri izradi nacrta proračuna Grada, rebalansa proračuna i nacrtima odluka o 

privremenom financiranju,  

- brine se o naplati - ostvarivanju prihoda i rashodima proračuna, te izrada 

kompenzacija i cesija 

- pomaže pri izradi zaključnih računa proračuna, te izrada periodičnih i statističkih 

izvješća 

- brine se o primjeni pozitivnih propisa koji se odnose na financije i računovodstvo 

- vodi evidenciju o proračunskim transferima i daje informacije u svezi s tim,  

- knjiži stanja i promjene proračunskih sredstava 

- surađuje i koordinira poslove s ispostavom Porezne uprave 

- provodi naloge za isplatu u financijskog agenciji te vrši pologe gotovog novca 

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika.  

 

Uvjeti:  srednja stručna sprema ekonomskog smjera , 2 godine radnog iskustva  

položen stručni ispit za rad u tijelima državne uprave ili u obvezu polaganja 

 

Referent za financije i proračun – 1 izvršitelj     

Broj radnog mjesta:  22 

Kategorija/potkategorija/razina/rang: III / referent / - / 11 

 

Opis poslova radnog mjesta:  

- vodi blagajničke poslove 

- vodi brigu o putnim troškovima i isplati putnih naloga 

- obračunava plaće  

-   obračunava naknade 

- vodi evidenciju o troškovima i pravi analize  

- vrši isplate iz Proračuna, te isplate na osnovu odluka i ugovora 

- uvođenje računa dobavljača, priprema za plaćanje, plaćanje, odlaganje računa 

- vođenje mjesečnih, i godišnjih izvješća za Poreznu upravu i za Državni ured za 

statistiku. 

- izdavanje raznih potvrda djelatnicima vezanih za plaću 

- radi i druge poslove po nalogu pročelnika.  

 

Uvjeti: srednja stručna sprema ekonomskog smjera,  2  godine radnog iskustva,  položen 

stručni ispit u tijelima državne uprave  
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IV. RADNI ODNOSI  

Članak 8.  

 

Za radna mjesta za koja se kao uvjet predviđa položeni stručni ispit za rad u upravim 

tijelima mogu se ravnopravno natjecati i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, s time da 

će im se odrediti rok u kojem su dužni položiti stručni ispit.  

Službenici koji nemaju položen stručni ispit dužni su ga položiti u roku od 12 mjeseci. 

Svi službenici u Gradskoj upravi, osim službenika a s NSS moraju se znati u radu 

služiti PC-om i samostalno pisati svoje radne materijale.  

 

Članak 9.  

 

Za obavljanje privremenih i povremenih poslova, kao i u slučaju povećanog obima 

poslova, mogu se angažirati djelatnici koji nisu u radnom odnosu u Gradskoj upravi, za rad na 

određeno vrijeme.  

 

Članak 10.  

 

Osobe koje prvi put zasnivaju radni odnos primaju se na rad u Gradsku upravu u 

svojstvu vježbenika.  

Broj vježbenika utvrđuje gradonačelnik na prijedlog pročelnika, ovisno o potrebi 

osposobljavanja za rad u Gradskoj upravi.  

 

Članak 11.  

 

Djelatnici primljeni u svojstvu vježbenika dužni su obaviti vježbeničku praksu, te do 

isteka prakse položiti stručni ispit.  

Vježbenički staž traje  traje12 mjeseci. 

 

Članak 12.  

 

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja važna za rad djelatnika Gradske 

uprave primjenjivat će se Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, ovaj Pravilnik i drugi važeći propisi.. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13.  

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2017. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu 

Gradske uprave Grada Nina od 24.listopada 2010.godine sa svim izmjenama i dopunama. 

 

 

                                             GRAD NIN  

                                          Gradonačelnik 

                                             Emil Ćurko 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 

 
KLASA: 112-07/16-01/1 
URBROJ: 2198/11-02/01-16-1   
NIN, 23. prosinca 2016. 

 

Na temelju čl. 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj 

(područnoj) samoupravi ( Narodne Novine br. 86/08, 61/11 ) gradonačelnik Grada Nina dana 

23.prosinca 2016.godine utvrđuje 

 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA 

GRADA NINA ZA 2017. GODINU 

 

I. Utvrđuje se da su u upravnim tijelima Grada Nina nepopunjena slijedeća radna 

mjesta: 

- U Upravnom odjelu za upravno-pravne i opće poslove:  

- Djelatnik za pružanje socijalnih usluga (gerontodomaćica - voditeljica ) – 1 

izvršitelj   

- Djelatnik za pružanje socijalnih usluga ( gerontodomaćica ) – 1 izvršitelj   

- Djelatnik za pružanje socijalnih usluga ( pomoćni radnik ) – 1 izvršitelj   

- U Upravnom odjelu za komunalne poslove 

 -  Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata za EU fondove – 1  

     izvršitelj   

- Ostala radna mjesta u Upravnom odjelu za upravno-pravne i opće poslove i Upravnom 

odjelu za komunalne poslove utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave 

Grada Nina su popunjena na neodređeno vrijeme. 

 

II. U 2017. godini planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme: 

-  U Upravnom odjelu za upravno-pravne i opće poslove: 

 Djelatnik za pružanje socijalnih usluga (gerontodomaćica - voditeljica ) – 1 

izvršitelj   

 Djelatnik za pružanje socijalnih usluga ( gerontodomaćica ) – 1 izvršitelj   

 Djelatnik za pružanje socijalnih usluga ( pomoćni radnik ) – 1 izvršitelj   

 

- U Upravnom odjelu za komunalne poslove 

   Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata za EU fondove – 1  

               izvršitelj   

 

III. Ovaj plan objavit će se u Službenom glasniku Grada Nina. 

 

GRADONAČELNIK 

Emil Ćurko 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hr/4/42/Nin_(grb).gif


SLUŽBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 3/17 

01. veljače 2017. 

 

16 

 

 
         

                  
REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 
     

   GRAD NIN 

GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 350-03/16-01/8 
URBROJ: 2198/11-02/1-17-9   

Nin, 31. siječnja 2017. godine 

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i čl. 46. Statuta Grada 

Nina (Službeni glasnik Grada Nina 02/13 i 05/13), Gradonačelnik Grada Nina donosi 

 

ODLUKU  

 

Članak 1. 

Utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone „Sjeverozapadnog dijela 

gospodarske zone Ninski Stanovi“ za javnu raspravu. 

 

Članak 2. 

O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone „Sjeverozapadnog dijela gospodarske zone 

Ninski Stanovi“ provesti će se javna rasprava. 

 

Članak 3. 

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone „Sjeverozapadnog dijela gospodarske zone 

Ninski Stanovi“ bit će stavljen na javni uvid u razdoblju od 09. veljače 2017. do 10. ožujka 

2017. godine od 08:00 do 14:00 sati u zgradi gradske uprave u Ninu. 

 

Članak 4. 

Javno izlaganje održati će se 27. veljače 2017. godine u 12:00 sati u Vijećnici gradske uprave 

u Ninu. 

Članak 5. 

Objava javne rasprave iz čl. 2. ove Odluke objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Nina“, 

službenoj web-stranici Grada Nina i u dnevnom tisku. 

Članak 6. 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Urbanističkog plana uređenja zone 

„Sjeverozapadnog dijela gospodarske zone Ninski Stanovi“, mogu se dostaviti nositelju 

izrade najkasnije do završetka javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i 

primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja 

neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                               GRADONAČELNIK  

                                                                                                       Emil Ćurko 

 
          

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hr/4/42/Nin_(grb).gif
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 
     

   GRAD NIN 

GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 350-02/13-01/8 
URBROJ: 2198/11-02/1-17-20   

Nin, 06. veljače 2017. godine 

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i čl. 46. Statuta Grada 

Nina (Službeni glasnik Grada Nina 02/13 i 05/13), Gradonačelnik Grada Nina donosi 

 

ODLUKU  

 

Članak 1. 

Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „RUPE“ Nin za javnu 

raspravu. 

Članak 2. 

O prijedlogu Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „RUPE“ Nin provesti će se javna 

rasprava. 

 

Članak 3. 

Prijedlog Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „RUPE“ Nin bit će stavljen na javni 

uvid u razdoblju od 15. veljače 2017. do 23. veljače 2017. godine od 08:00 do 14:00 sati u 

zgradi gradske uprave u Ninu. 

 

Članak 4. 

Javno izlaganje održati će se 23. veljače 2017. godine u 12:00 sati u Vijećnici gradske uprave 

u Ninu. 

 

Članak 5. 

Objava javne rasprave iz čl. 2. ove Odluke objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Nina“, 

službenoj web-stranici Grada Nina i u dnevnom tisku. 

 

Članak 6. 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Izmjene i dopune urbanističkog plana 

uređenja „RUPE“ Nin mogu se dostaviti nositelju izrade najkasnije do završetka javnog 

uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani 

imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o 

javnoj raspravi. 

 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                               GRADONAČELNIK  

                                                                                                       Emil Ćurko 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hr/4/42/Nin_(grb).gif

