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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA

Ponedjeljak 24. lipnja 2013. godine

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine, broj 86/08) i članka 5. i 18. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona,
(Službeni glasnik Općine Marina 12/09 i 17/10), Općinski načelnik Općine
Marina,dana 20. lipnja 2013. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA
(Službeni glasnik Općine Marina br. 19/10, 20/10,26/10,2/11,28/11)
Članak 1.
Članak 10. I. Upravitelj 1. „Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog
komunalnog pogona“ (Službeni glasnik Općine Marina br. 19/10, 20/10,
26/10, 02/1,28/11), mjenja se i promjenjen glasi:
„Članak 10.
U Vlastitom pogonu ustrojavaju se dvije radne grupe i
sistematiziraju slijedeća radna mjesta i poslovi:
I. UPRAVITELJ
1.

Upravitelj Vlastitog pogona – 1 izvršitelj
VII/1 stupanj stručne spreme pravnog, ekonomskog
smjera i drugog smjera
i 1 godina radnog iskustva u upravi, položen državni
stručni ispit

Ukoliko se radi o popunjavanju radnog mjesta nakon
razrješenja upravitelja, Općinski načelnik Općine Marina može
imenovati za upravitelja vlastitog komunalnog pogona oosobu sa
završenom visokom stručnom spremom ekonomskog i drugog
smjera bez provođenja javnog natječaja najduže na razdoblje od
godine dana od dana razrješenja upravitelja komunalnog pogona.
Imenovani upravitelj komunalnog pogona iz prethodnog
stavka nakon proteka roka od 1 godine dužan je položiti državni
stručni ispit.
Nakon isteka roka od godine dana od dana imenovanja
Općinski načelnik se obvezuje raspisati javni natječaj na mjesto
upravitelja komunalnog pogona.
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Opis poslova: organizira i upravlja radom Vlastitog pogona,
prati propise vezane uz poslovanje Vlastitog pogona, priprema
nacrte općih akata, programa i izvješća u djelokrugu Vlastitog
pogona, nadzire rad i rukovodi organizacijom rada Vlastitog
pogona, vodi brigu o zaštiti na radu djelatnika i zaštiti imovine.
Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika.
Članak 2.
Ostale odredbe „Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog komunalnog
pogona“ (Službeni glasnik Općine Marina br. 19/10, 20/10, 26/10,
02/1,28/11), ostaju nepromjenjene.
Članak 3.
Ova izmjena i dopuna „Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog
komunalnog pogona“ (Službeni glasnik Općine Marina br. 19/10, 20/10,
26/10, 02/1,28/11),stupa na snagu jedan dan od dana objave u
službenom glasniku Općine Marina.
Marina, 20. lipnja 2013. godine .

Klasa:363-01/10-10/22
Ur borj:2184/02-03/01-13-4
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Općinski načelnik:
Ante Mamut
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Općinski načelnik Općine Marina na temelju članka 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu
i točke I podtočke 1. članka 10 „Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog komunalnog pogona“
(Službeni glasnik Općine Marina br. 19/10, 20/10, 26/10, 02/1,28/11, 16/13), donosi sljedeću:

Odluku
o imenovanju upravitelja komunalnog pogona
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Marina imenuje Frletu Tonća OIB:71061337074 iz Marine,
Jamine 13 sa završenom VSS, ekonomskog smjera sa zanimanjem ekonomist za Upravitelja
komunalnog pogona dana 26. lipnja 2013. godine.
Članak 2.
Upravitelj komunalnog pogona imenuje se na razdoblje od godine dana.
Imenovani upravitelj ima obvezu polaganja državnog stručnog ispita.
S imenovanim upraviteljem zaključit će se Ugovor o radu temeljem ove odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu jedan dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina a
primjenjuje se od 26. lipnja 2013. godine.

Klasa:112-03/13-30/01
Ur broj:2184/02-03/01-13-1
Marina, 20. lipnja 2013. godine.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MARINA
Općinski načelnik
Ante Mamut
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Općinski načelnik Općine Marina na temelju članka 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu
i donosi sljedeću:

Odluku
o razrješenju dužnosti upravitelja komunalnog pogona
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Marina razrješuje dužnosti upravitelja komunalnog pogona Žaju
Ivica OIB:225555505243 iz Vinovca, Žaje 36 dana 25. lipnja 2013. godine.
Članak 2.
Razrješenom upravitelju iz točke 1. produžit će se radni odnos na određeno vrijeme na mjestu
komunalnog djelatnika za razdoblje od mjesec dana počev od 01. srpnja 2013..
Razrješeni upravitelj prima plaću upravitelja komunalnog pogona i sva prava iz radnog
odnosa do isteka mjeseca lipnja.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu jedan dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina a
primjenjuje se od 26. lipnja 2013. godine.
Klasa:024-01/09-10/2
Ur broj:2184/02-03/01-13-2
Marina, 20. lipnja 2013. godine.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MARINA
Općinski načelnik
Ante Mamut

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina –
Odgovorni urednik: Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina

