
                      
                       

 

 

 

 

 

Na temelju članka 4. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 43. 

Statuta Općine Domašinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 03/13, 02/18), 

članka 28. st. 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10, 125/14), te Odluke o osnivanju Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Domašinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 04/05, 

04/09), općinski načelnik na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela 23. travnja 

2020. godine donio je 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 

o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Domašinec 

 

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec („Službeni 

glasnik Međimurske županije“ broj 2/20) mijenja se članak 9., redni broj 2., na način da se 

mijenja naziv radnog mjesta i sada umjesto „viši referent“ glasi: „viši referent financijsko 

računovodstvenih poslova“. 

 

Članak 2. 

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec („Službeni 

glasnik Međimurske županije“ broj 2/20) mijenja se članak 9., redni broj 3., na način da se 

mijenjaju osnovni podaci o radnom mjestu u dijelu stručno znanje, pa potrebna stručna 

sprema sada umjesto „srednja stručna sprema ekonomskog, građevinskog ili društvenog 

smjera“ glasi: „srednja stručna sprema tehničkog, građevinskog, ekonomskog ili strukovnog 

smjera“. 

 

Članak 3. 

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec („Službeni 

glasnik Međimurske županije“ broj 2/20) mijenja se članak 49. i sada glasi: 

 

Službenici i namještenici zatečeni u službi, u JUO na dan stupanja na snagu ovog 

Pravilnika, biti će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na 

način propisanima zakonom.  

Prema članku 34. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/2010, 125/2014) zatečeni službenici i 

namještenici koji imaju za jedan stupanj stručnu spremu nižu od stručne spreme koja je 

propisana za radno mjesto na kojem su zatečeni na dan stupanja na snagu Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, mogu i dalje 

obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni pod 

uvjetima propisanima u članku 124. stavku 3. toga Zakona. 
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Službenici i namještenici zatečeni na dan stupanja na snagu Uredbe o klasifikaciji 

radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

74/2010, 125/2014) sa strukom različitom od struke utvrđene pravilnikom o unutarnjem redu 

usklađenim s ovom Uredbom, mogu biti raspoređeni na radna mjesta koja odgovaraju 

poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni ako ispunjavaju ostale uvjete za raspored na 

radno mjesto.         

 Službenicima i namještenicima će rješenjem o rasporedu biti utvrđene obveze 

sadržane u rješenjima o rasporedu važećima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika.  

 U slučaju odsutnosti ili spriječenosti službenika, poslove iz njegovog opisa radnog 

mjesta koji ne trpe odgodu obaviti će prisutni službenik u okviru svojih znanja i sposobnosti, 

po nalogu pročelnika. 

Članak 4. 

 

Ostale odredbe Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Domašinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/20) ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 5. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“.       

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 022-05/20-01/07 

URBROJ: 2109/4-20-02-03 

Domašinec, 23. travnja 2020. godine 

 

                                                                  Općinski načelnik 

                                                                                        Mario Tomašek, dipl.ing.prom.             
 

 


