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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), na prijedlog Upravitelja Vlastitog pogona, Općinski 
načelnik Općine Marina, donosi 

 
IZMJENE I DOPUNE 

PRAVILNIKA 
O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA  

(Službeni glasnik Općine Marina br. 19/10, 20/10, 26/10 i 02/11) 
 

 
Članak 1. 

 U Članaku 10. „Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog komunalnog 

pogona“ (Službeni glasnik Općine Marina br. 19/10, 20/10, 26/10 i 02/11), 
točka 4. se mijenja i promjenjena glasi:  

 
 

„4. Komunalni djelatnik – pomočnik grobara, prometni redar i drugi   
poslovi - 1 izvršitelja 

-      SSS građevinskog i drugog smjera 

 
Opis poslova: obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju 

javnih površina u naseljima Općine Marina, održavanje zelenih 

površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, 
trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih površina osim javnih cesta, 

vrši manje popravke i građevinske radove na objektima i uređajima 
komunalne infrastrukture, kao i ostalim prostorima koji su u vlasništvu 

i na upravljanju Općine Marina, vrši naplatu naknade za korištenje 
tržnice – ribarnice, naknade za korištenje vezova na obali, naknade za 

korištenje parkinga, kontrolira promet u mirovanju na području Općine 
Marina, pomaže grobaru u izvršavanju poslova ukopa. 

Obavlja i druge poslove po nalogu Upravitelja, odnosno Komunalnog 
djelatnika – voditelja grupe.“ 
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Članak 2. 

U Članaku 10. „Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog komunalnog pogona“ 
(Službeni glasnik Općine Marina br. 19/10, 20/10, 26/10 i 02/11), iza točke 4. 

dodaju se točke 5. i 6.  koji glase:   
 

 

„5. Komunalni djelatnik – razni poslovi      - 1 izvršitelja 

-      SSS građevinskog, tehničkog i drugog smjera 

 

Opis poslova: obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju 
javnih površina u naseljima Općine Marina, održavanje zelenih 

površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, 
trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih površina osim javnih cesta, 

vrši manje popravke i građevinske radove na objektima i uređajima 
komunalne infrastrukture, kao i ostalim prostorima koji su u vlasništvu 

i na upravljanju Općine Marina. 
Obavlja i druge poslove po nalogu Upravitelja, odnosno Komunalnog 

djelatnika – voditelja grupe.“ 
 

6. Odlukom Općinskog načelnika radi ispomoći u ljetnom periodu 
odnosno sezonski mogu se zaposliti na određeno vrijeme još izvršitelja 

čiji broj, poslove, trajanje zapošljavanja i novčane izdatke potrebne za 
sezonsko zapošljavanje osigurane u Proračunu Općina Marina. 

Zapošljavnje isti se odobrava Planom prijema u komunalni Pogon.“ 
 

 

Članak 3. 

 
     Ova Izmjena i dopuna  Pravilnika  stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine 

Marina. 
 

 

Klasa: 363-02/11-20/132 

Ur. broj: 2184/02-03/04-11-1 

 

Marina, 22. prosinca 2011. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE MARINA 

 

Općinski načelnik: 

 

Ante Mamut 

 

 

 



Stranica 273 - Broj: 28/11   SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA   Četvrtak 22. prosinca  2011. godine 

 

 

 

 

 

 

Općinski načelnik Općine Marina, na temelju članka 10. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine broj 86/08), utvrđuje:  
                                             

PLAN PRIJEMA U VLASTITI KOMUNALNI POGON  
ZA 2012. GODINU 

 
Članak 1. 

 
Planom prijema u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih 

mjesta, potreban broj namještenika na određeno vrijeme za razdoblje za koje 
se plan donosi i planira se broj vježbenika odnosno pripravnika odgovarajuće 

stručne spreme i struke, rokovi u kojima se imaju raspisati natječaji za popunu 
upražnjenih radnih mjesta i mjesta na kojima se planira prijem vježbenika 

odnosno pripravnika. 

 
Članak 2. 

 
Utvrđuje se da Pravilnikom o unutarnjem redu Vlastitog pogona (Službeni 

glasnik Općine Marina br. 19/10, 20/10, 26/10,02/11i 28/11), nisu popunjena 
slijedeća radna mjesta: 

  
1. Komunalni djelatnik – grobar               – 1 izvršitelj 

2. Komunalni djelatnik – razni poslovi       - 1 izvršitelj  
 

Članak 3. 
 

Utvrđuje se da je potrebno izvršiti popunjavanje na neodređeno vrijeme 
Vlastitog pogona u 2012. godini sa: 

 

1. Komunalni djelatnik – grobar               – 1 izvršitelj    - na određeno 
vrijeme 

2. Komunalni djelatnik – razni poslovi      - 1 izvršitelj    - na neodređeno 
vrijeme 

 
Stvaran broj potrebnih radnih mjesta određen je Pravilnikom o unutarnjem 

redu Vlastitog pogona. 
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Članak 4. 
 

Utvrđuje se da je ovaj Plan prijema u službu usklađen sa Proračunom Općine 
Marina za 2012. godinu te se istim planiraju i osiguravaju sredstva za 

upražnjena namještenička mjesta: 
 

1. Komunalni djelatnik – grobar               – 1 izvršitelj    - na određeno 
vrijeme 

2. Komunalni djelatnik – razni  poslovi  - 1 izvršitelj    - na neodređeno 
vrijeme 

 

 
 

Članak 5. 
 

Uvjeti prijema namještenika određeni su Zakonom o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Pravilniku o 

unutarnjem redu vlastitog pogona.  
 

Članak 6. 
 

Ovlašćuje se Upravitelj da u skladu s ovim Planom odnosno u roku od 8 dana 
od stupanja na snagu ovog plana raspiše natječaj za popunu radnih mjesta iz 

članka 3 i 4. ovog plana. 
 

Članak 7. 

 
Ovaj Plan prijema u službu za 2012.  godinu stupa na snagu danom objave u 

Službenom glasniku Općine Marina. 
 

Klasa: 363-02/11-20/133 
Ur.broj:  2184/02-03/04-11-1 

Marina,   22. prosinca 2011                      
 

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 

 


