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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, 61/11) i članka 3. Odluke o
osnivanju i ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina, (Službeni glasnik Općine
28/13), Općinski načelnik Općine Marina, donosi
ODLUKU
O ISPRAVKU PRAVILNIKA O UNUTARNJEM
USTROJU I POSLOVANJU VLASTITOG POGONA
(Službeni glasnik br. 01/14, 07/14, 10/14)
ČLANAK 1.
U Članku 10. Pravilnika o unutarnjem ustroju i poslovanju Vlastitog pogona Klasa: 02402/14-10/01, (Službeni glasnik Općine Marina br. 01/14, 07/14, 10/14) mijenja se:
točka IV. red.br. 3. i glasi:
3. Prometni redar – 2 izvršitelja
- jedna godina radnog iskustva
- položen državni stručni ispit
Obavlja poslove nadzora nad provedbom Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Odluke o
uređenju prometa, kao i drugih akata kojima je utvrđena nadležnost prometnog redarstva.
Obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove upravljanja
prometom te poslove premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Predlaže
pokretanje prekršajnog postupka i izricanja mandatnih kazni.
ČLANAK 2.
Ostale odredbe Pravilnika o unutarnjem ustroju i poslovanju Vlastitog pogona (Službeni
glasnik Općine Marina 01/14, 07/14, 10/14) ostaju nepromijenjene.
ČLANAK 3.
Ova Odluka stupa na snagu 01.04.2015. godine i bit će objavljena u službenom glasniku
Općine Marina.
KLASA: 024-02/14-10/01
UR.BROJ:2184/02-04/60-15-5
Marina, 01.04.2015. godine
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK
Općinski načelnik:
Ante Mamut
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Općinski načelnik Općine Marina na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine 86/08) a
nakon usvajanja izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu Općine Marina 30. svibnja
2015. godine. ( Službeni glasnik Općine Marina br.) utvrđuje:
PLAN PRIJEMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2015. GODINU
Članak 1.
Planom prijema u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj
službenika na neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se planira prijem službenika-ica i
namještenika-ica na upražnjena radna mjesta te se planira prijem vježbenika 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
Članak 2.
Utvrđuje se da Pravilnikom o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela nisu
popunjena sljedeća radna mjesta: referenata – prometnih redara 2 izvršitelja,
Članak 3.
Utvrđuje se da je potrebno izvršiti popunjavanje na neodređeno vrijeme Jedinstvenog
upravnog odjela sa dvoje Prometnih redara preuzetih iz Vlastitog pogona na neodređeno
vrijeme.
Ostala upražnjena mjesta ne mogu se popunjavati iz razloga što nisu predviđena proračunom
Općine Marina za 2015. godinu.
Članak 4.
Utvrđuje se da je ovaj Plan prijema u službu usklađen sa Proračunom Općine Marina za 2015.
i Izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu.
Članak 5.
Uvjeti prijema službenika-ica određeni su Zakonom o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi i Odlukom o ukidanju komunalnog pogona i
Pravilnikom o unutarnjem ustroju jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 6.
Ovlašćuje se pročelnik Općine Marina da u skladu s ovim Planom u roku od 2 dana od
stupanja na snagu ovog plana izvrši popunu radnih mjesta Prometnih redara.
Članak 7.
Plan prijema u službu objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina.
Klasa:100-01/15-01/01
Ur broj:2184/02-03/01-15-1
Marina, 30.04.2015. godine
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK
Općinski načelnik:
Ante Mamut
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