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AKTI GRADONAČELNIKA 
 
12. Na temelju članka 4. stavka 3. 

Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 

61/11. i 04/18) i članka 19. stavka 1. Odluke 

o ustrojstvu upravnih tijela Grada Križevaca 

(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 

1/18.) i naloga Ureda državne uprave u 

Koprivničko – križevačkoj županiji – Službe 

za opću upravu (KLASA: 043-02/19-01/02, 

URBROJ: 2137-05/5-19-3 od 19. kolovoza 

2019.), a uz prethodno mišljenje Sindikata 

državnih i lokalnih službenika i 

namještenika Republike Hrvatske - 

Sindikalne podružnice Gradske Uprave 

Grada Križevaca, KLASA: 023-01/19-

01/0002, URBROJ: 2137/02-01/3-19-5 od 

13. rujna 2019., gradonačelnik Grada 

Križevaca donio je 

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama (III.) 
Pravilnika o unutarnjem redu upravnih 

tijela Grada Križevaca 
 

Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem redu 

upravnih tijela Grada Križevaca („Službeni 

vjesnik Grada Križevaca“, broj: 2/18, 6/18 i 

1/19) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u 

preambuli, nakon riječi: „(„Narodne novine“, 

broj 86/08., 61/11. i 04/18.)“, dodaje se 

zarez i riječi: „Uredbe o klasifikaciji radnih 

mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

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

i 125/14)“ 

 

Članak 2. 

U čitavom tekstu Pravilnika riječi: 

„obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika i gradonačelnika“, „obavlja i 

druge poslove koje mu odredi pročelnik i 

gradonačelnik“, „obavlja i druge poslove 

koje mu povjeri pročelnik i gradonačelnik“ i 

„obavlja i druge poslove koje mu odredi 

pročelnik ili gradonačelnik“ zamjenjuju se 

riječima „obavlja i druge poslove koje mu 

odredi pročelnik“. 

 

Članak 3. 

U članku 5. stavku 1. riječ „ovlasti“ 

zamjenjuje se riječju „rasporedi“. 

 

Članak 4. 

U članku 7. stavku 1. u uvjetima 

radnog mjesta pod rednim brojem 8. iza 

riječi „sveučilišni prvostupnik“ dodaje se 

riječ „struke“. 

U uvjetima radnog mjesta pod 

rednim brojem 9. iza riječi „sveučilišni 

prvostupnik“ dodaje se riječ „struke“. 

U uvjetima radnog mjesta pod 

rednim brojem 10. iza riječi „sveučilišni 

prvostupnik“ dodaje se riječ „struke“. 

U uvjetima radnog mjesta pod 

rednim brojem 12. riječi „tehničkog i 

poljoprivrednog smjera“ zamjenjuje se 

riječju „tehničke ili poljoprivredne struke“. 

 

Članak 5. 

U članku 8. stavku 1. u uvjetima 

radnog mjesta pod rednim brojem 3. iza 

riječi „sveučilišni prvostupnik“ dodaje se 

riječ „struke“. 

U uvjetima radnog mjesta pod 

rednim brojem 4. iza riječi „sveučilišni 

prvostupnik“ dodaje se riječ „struke“, a riječi 

„jedna godina“ zamjenjuju se riječima „tri 

godine“. 

U uvjetima radnog mjesta pod 

rednim brojem 5. iza riječi „sveučilišni 

prvostupnik“ dodaje se riječ „struke“, riječi 

„jedna godina“ zamjenjuju se riječima „tri 

godine“. 

 

Članak 6. 

U članku 9. stavku 1. u uvjetima 

radnog mjesta pod rednim brojem 2. iza 

riječi „magistar“ dodaje se riječ „struke“. 

 

Članak 7. 

U članku 9. stavku 1. pod Uvjetima 

radnog mjesta pod rednim brojem 7., u 
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podstavku 5. točka se zamjenjuje zarezom 

te se dodaju novi podstavci koji glase: 

- završen program osposobljavanja za 

prometne redare sukladno posebnom 

propisu i  

- položen vozački ispit B kategorije. 

U opisu poslova i postotku 

utrošenog vremena, podstavak 4. mijenja 

se i glasi: „predlaže izricanje novčane 

kazne te podnosi zahtjeve za pokretanje 

prekršajnih i drugih postupaka“. 

U podstavku 6. iza riječi „Zakonu o 

sigurnosti prometa na cestama“ dodaju se 

riječi „i posebnim propisima“. 

U podstavku 7. riječ „mandatne“ 

zamjenjuje se riječima „predlaže izricanje 

novčane“. 

Podstavak 10, briše se. 

Dosadašnji podstavci od 11. do 13. 

postaju podstavcima od 10. do 12. 

U dosadašnjem podstavku 11. koji 

je postao podstavkom 10. brojka „5“ 

zamjenjuje se brojkom „10“. 

 

Članak 8. 

U članku 9. stavku 1. pod Uvjetima 

radnog mjesta pod rednim brojem 8., u 

podstavku 5. točka se zamjenjuje zarezom 

te se dodaju novi podstavci koji glase: 

- završen program osposobljavanja za 

prometne redare sukladno posebnom 

propisu i  

- položen vozački ispit B kategorije.  

Pod opisom poslova i postotkom 

utrošenog vremena, u podstavku 3. riječi 

„izriče mandatne kazne i pokreće 

prekršajne postupke“ zamjenjuju se 

riječima: „predlaže izricanje novčane kazne 

te podnosi zahtjeve za pokretanje 

prekršajnih i drugih postupaka“, a brojka 

„20“ zamjenjuje se brojkom „15“. 

Nakon podstavka 3. dodaje se novi 

podstavak 4. koji glasi:  

„poduzima mjere sukladno 

odredbama Zakona o zaštiti od 

buke…………..5%“ 

Dosadašnji podstavci od 4. do 8. 

postaju stavcima od 5. do 9. 

U dosadašnjem podstavku 4., koji 

postaje podstavkom 5., iza riječi „Zakona o 

građevinskoj inspekciji“ dodaju se riječi „i 

posebnim propisima“. 

U dosadašnjem podstavku 5. koji 

postaje podstavkom 6.,  riječ „mandatne“ 

zamjenjuje se riječima „predlaže izricanje 

novčane“. 

 U podstavku 6., koji postaje 

podstavkom 7., riječ „mandatne“, briše se. 

 

Članak 9. 

U članku 9. stavku 1. Redni broj 

radnog mjesta 6 mijenja se i glasi:

Redni 

broj 

radnog 

mjesta 

Naziv 

radnog 

mjesta 

Kategorija 

radnog 

mjesta 

Potkategorija 

R
a

z
in

a
 

Klasifika

cijski 

rang 

Broj 

izvršitelja 

6. 

Viši referent  

za komunalnu 

infrastrukturu 

i gradnju 

III. Viši referent - 9. 1 

 

Uvjeti:                                                                                                                                           

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik građevinske, geotehničke 

struke, tehničke ili prometne struke,  

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 

- komunikacijske vještine, 

- položen državni stručni ispit, 
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- poznavanje rada na računalu, 

- poznavanje engleskog jezika. 

 

Opis poslova i postotak utrošenog vremena: 

- obavlja sve stručne poslove u svezi komunalne infrastrukture, prometa i veza te 

vodoopskrbe …...…15% 

- priprema, pribavlja i vodi svu potrebnu dokumentaciju vezanu za izgradnju komunalne 

i prometne infrastrukture………………………………………………………………..15% 

- sudjeluje u izradi  investicijskih programa, kontroli troškova, prati kvalitetu izvođenja 

radova, te vodi interni nadzor nad istima. …………………………..…....................10% 

- priprema tehničku dokumentaciju za javnu nabavu. …………………………........... 5% 

- kontrolira i odgovoran je za ukupno izvršenje projekata………………………….....10% 

- arhivira i čuva kompletnu tehničku dokumentaciju izgradnje komunalne 

infrastrukture……………………………………………………………………………….5% 

- brine o održavanju nerazvrstanih cesta..................................................................10% 

- obavlja poslove pripreme, provođenja i praćenja investicija izgradnje i rekonstrukcije 

objekata te održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete (javna nabava, 

ugovaranje, ishođenje akata za građenje, praćenje i kontrola provedbe ugovora, 

tehničkih pregleda, okončanih obračuna itd.)……………………………….…………5% 

- sudjeluje u poslovima vezanim uz pripremu i provedbu projekata unutar državnih i EU 

programa i projekata ………………….………………………………………………….5% 

- vrši kontrolu praćenja utroška sredstava po investicijama i u skladu s 

Proračunom….…………………………………………………………………………….5% 

- po potrebi obavlja poslove sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (promet 

u mirovanju, zatvaranje i regulacija prometa nerazvrstanih cesta i ulica) 

..................................................................................................................................5% 

- prati zakonsku i stručnu regulativu vezanu uz poslove u nadležnosti svojeg radnog 

mjesta ………………………………………………………………………………...……5% 

- obavlja i druge poslove koje mu odredi pročelnik ……………..…………........……. 5% 

 

Složenost poslova: 

- stalni složeniji upravni i stručni poslove, 

Samostalnost u radu: 

- obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute pročelnika, 

Stupanj odgovornosti: 

- odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu 

utvrđenih postupaka i metoda rada, 

Stupanj suradnje: 

- komunikaciju unutar upravnih tijela Grada te povremena komunikaciju izvan 

upravnih tijela Grada u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija i 

- timski rad i komunikacija sa strankama 

Članak 10. 

U članku 10. stavku 1. u radnom 

mjestu pod rednim brojem 12. u uvjetima 

radnog mjesta iza riječi „sveučilišni 

prvostupnik“ dodaje se riječ „struke“. 

Riječ „usmjerenja“ zamjenjuje se 

riječju „struke“. 

 

Članak 11. 

U članku 1. stavku 1. Izmjena 

Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela 
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Grada Križevaca broj Službenog vjesnika 

Grada Križevaca „3/18“ zamjenjuje se 

brojem „2/18“. 

 

Članak 12. 

Ove Izmjene Pravilnika stupaju na 

snagu prvog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Križevaca“. 

 

KLASA: 110-01/19-01/2 

URBROJ: 2137/02-01/03-19-2 

Križevci, 20. rujna 2019. 

 
GRADONAČELNIK 

Mario Rajn 
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"Službeni vjesnik Grada Križevaca", glasilo Grada Križevaca 
Izdavač: Grad Križevci, 

Glavni i odgovorni urednik: Sandra Vuketić, dipl.iur., 48260 Križevci, 
Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, telefon: 048/681-411, Tisak: Grad Križevci. 

Pretplata za 2019. godinu iznosi 100,00 kuna, a uplaćuje se u korist računa broj: 
HR8523400091821400000 Grad Križevci, poziv na broj 68 7706 - OIB 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


