
Na temelju članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", br. 
33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12  i  19/13),  članka  4.  Zakona  o 
službenicima i  namještenicima u lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("NN",  86/08 i 
61/11), u skladu sa Uredbom o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj  
(regionalnoj)  samoupravi  ("NN",  br.  74/10,  125/14),  članka  45.  i  80.  Statuta  Grada  Komiže 
("Službeni glasnik Grada Komiže", br. 6/09, 6/10, 2/13 i 4/13) i članka 2. Odluke o uređivanju 
ustrojstva i djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže ("Službeni glasnik Grada 
Komiže", br. 9/10), gradonačelnica Grada Komiže donosi

I Z M J E N E    I    D O P U N E
P  R  A  V  I  L  N  I  K  A

O UNUTRANJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA KOMIŽE

Članak 1.
U Pravilniku o unutranjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže ("Službeni glasnik 
Grada Komiže",  br.  01/12),  sastavni dio Pravilnika – Sistematizacija radnih mjesta  odjela,  koja 
sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja, za redni broj radnog mjesta: 1 
(jedan),  naziv  radnog  mjesta:  Pročelnik  upravnog  odjela,  kategorija  radnog  mjesta:  I., 
potkategorija: Glavni rukovoditelj, opis: Potrebno stručno znanje, mijenja se i glasi:

• stručna sprema magistar struke ili stručni specijalist, društvene, prirodne ili tehničke struke;
• na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba koja 

uz  ispunjenje  ostalih  standardnih  mjerila  za  radna  mjesta  u  potkategoriji  glavnog 
rukovoditelja  iz  članka  11.  Uredbe  o  klasifikaciji  radnih  mjesta  u  lokalnoj  i  područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("NN", br. 74/10),  ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima;

• iznimno iz točke 1. i  2.  ovog članka na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog 
odjela  može  biti  imenovan  sveučilišni  prvostupnik  struke,  odnosno  stručni  prvostupnik 
struke koji  ima najmanje 5 (pet)  godina  radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i 
ispunjava ostale uvjete za imenovanje;

• osoba iz  točke 3. ovog članka može se imenovati na radno mjesto pročelnika jedinstvenog 
upravnog odjela ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja 
obrazovanja;

• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje;
• poznavanje rada na računalu;
• poželjno poznavanje jednog stranog jezika.

Članak 2.
Izmjene  i  dopune  Pravilnika  o  unutranjem  redu  Jedinstvenog  upravnog  odjela  Grada  Komiže 
objavit će se u "Službenom glasniku Grada Komiže".
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