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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
    

Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18- Odluka 
Ustavnog suda i 32/20) i  članka 21. Statuta Grada Krap-
ine  (Službeni glasnik Grada Krapine br. 04/09, 03/13, 
01/18 i 1/20), Gradsko vijeće Grada Krapine je na sjednici 
održanoj 24.04. 2020. godine, donijelo slijedeću

ODLUKU O  MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE 
POSLJEDICA IZAZVANIH EPIDEMIJOM 

BOLESTI COVID-19 ZA OBVEZNIKE 
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE NA 

PODRUČJU GRADA KRAPINE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere pomoći za ublaža-

vanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti  COVID-19 
na području Republike Hrvatske, za obveznike plaćanja 
komunalne naknade na području Grada Krapine.

Članak 2.
Grad Krapina oslobađa plaćanja komunalne naknade 

obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovne pro-
store i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelat-
nosti za koje je sukladno odlukama Stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatske obustavljen rad („Narodne novine“ 
broj 32/20 i 34/20)  i to: 

- za mjesec ožujak 2020. godine u iznosu od 50% ut-
vrđene obveze plaćanja mjesečnog iznosa komunalne na-
knade 

- od travnja 2020. godine do opoziva naprijed nave-
denih odluka Stožera civilne zaštite RH, u iznosu od 
100% utvrđene obveze plaćanja mjesečnog iznosa komu-
nalne naknade. 

Članak 3. 
U svrhu realizacije oslobađanja iz članka 2. ove 

Odluke, obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je 
podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne 
naknade Gradu Krapina, Upravnom tijelu Grada Krapine 
nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva. 

Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu navesti za 
koju se nekretninu, odn. poslovni prostor i građevinsko 
zemljište podnosi zahtjev za oslobađanje i navesti djelat-
nost koja se obavlja u poslovnom prostoru. 

O zahtjevu iz stavka 1.ovog članka, odlučivat će se 
sukladno uvjetima ove Odluke, podacima iz službene 
evidencija upravnih tijela Grada Krapine i po potrebi u 
suradnji s drugim javnopravnim  tijelima.  

Rok za podnošenje zahtjeva je  15.05.2020. godine.
Članak 4.

Za vrijeme važenja ove Odluke ne primjenjuju se 
odredbe Odluke o komunalnoj naknadi na području Gra-
da Krapina (Službeni glasnik Grada Krapine br. 01/19), 
koje su u suprotnosti sa odredbama ove Odluke.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od  objave u 

Službenom glasniku Grada Krapine.

KLASA: 363-02/20-01/0008
URBROJ: 2140/01-04-0401-20 -03
Krapina, 24.04.2020.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivica Hršak, v.r.

Temeljem članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni 
glasnik Grada Krapine broj 4/09, 3/19, 1/18 i 1/20), vezano 
uz članak  48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 
98/19) te Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim 
učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada 
ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi 
nastave na daljinu (Narodne novine broj 29/20 i 32/20), 
Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 19. sjednici 
održanoj dana 24.04.2020. godine donosi

ODLUKU O MJERAMA ZA FINANCIRANJE 
DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 
ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE 

BOLESTI COVID-19

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za ublažavanje 

negativnih posljedica u djelatnosti predškolskog odgoja za 
vrijeme obustave redovnog rada vezano uz prijam djece 
u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja uslijed 
proglašene epidemije bolesti COVID-19, nastavno na 
Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, 
srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova 
predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave 
na daljinu (Narodne novine broj 29/20 i 32/20), u cilju 
zadovoljavanja javnih potreba u području predškolskog 
odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi.

II.
Roditelji čija djeca u redovnom radu pohađaju 

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina kojem je osnivač 
Grad Krapina te koji ostvaruju pravo na sufinanciranje 
ekonomske cijene programa sukladno Odluci o kriterijima 
i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog 
odgoja (Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/15, 7/17 
i 1/19), a zbog proglašene epidemije ne koriste program 
istog, oslobađaju se plaćanja učešća u ekonomskoj cijeni 
programa istog za vrijeme obustave redovnog rada iz 
točke I. ove Odluke.

III.
Grad Krapina će roditeljima čija djeca u redovnom 

radu pohađaju dječje vrtiće čiji osnivač nije Grad Krapina 
te koji ostvaruju pravo na sufinanciranje ekonomske 
cijene programa sukladno Odluci o kriterijima i 
mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja 
(Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/15, 7/17 i 1/19), 
a zbog proglašene epidemije ne koriste program istog, 
sufinancirati ekonomsku cijenu programa istih pod 
posebnim uvjetima utvrđenim u ovoj točki Odluke.

Sredstva sufinanciranja iz prethodnog stavka odobrit 
će se u razmjernom iznosu troškova po djetetu koji su 
neophodni za obavljanje djelatnosti za vrijeme obustave 
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redovnog rada iz točke I. ove Odluke, najviše do iznosa 
koji je odobren korisniku sukladno odredbama Odluke 
o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti 
predškolskog odgoja (Službeni glasnik Grada Krapine 
broj 3/15, 7/17 i 1/19).

Troškovi neophodni za obavljanje djelatnosti u smislu 
prethodnog stavka odnose se isključivo na:

-ukupne troškove plaće radnika (bruto plaća i doprinosi 
na plaću)  u neto iznosu do 4.000,00 kn po radniku, pod 
uvjetom da potpora Vlade Republike Hrvatske za očuvanje 
radnih mjesta po uredno podnesenom zahtjevu od strane 
dječjeg vrtića (za kojeg je isto primjenjivo) Hrvatskom 
zavodu za zapošljavanje nije odobrena 

- troškove namirnica za prehranu, troškove materijala i 
sredstava za čišćenje i održavanje kao i ostalog materijala 
neophodnog za potrebe poslovanja odnosno obavljanja 
djelatnosti za vrijeme obustave redovnog rada  

- režijske troškove (električna energija, voda, plin, 
telefon, komunalne usluge)

-zakupnine za prostor u kojem se obavlja redovna 
djelatnost 

- obveze po kreditima i predstečajnim nagodbama 
koje se financiraju iz redovnog poslovanja pod uvjetom 
da odgoda plaćanja, po uredno podnesenom zahtjevu 
nadležnim institucijama, nije odobrena

Dječji vrtići dužni su do 15. u mjesecu za protekli 
mjesec Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove 
gradonačelnika i gradskog vijeća podnijeti zahtjev za 
plaćanje na propisanom obrascu.

Uz zahtjev je potrebno priložiti specifikaciju 
korisnika sufinanciranja te odgovarajuću i vjerodostojnu  
dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz 
ove Odluke, temeljem čega će se izvršiti isplata odobrenih 
sredstava sufinanciranja. 

Sredstva sufinanciranja odobrena na način utvrđen 
ovom točkom Odluke umanjit će se za iznos eventualnog 
učešća koji je uplaćen od strane roditelja u slučaju da se 
temeljem dostavljene dokumentacije od strane dječjeg 
vrtića utvrdi da je došlo do dvostrukog financiranja 
troškova.

Sufinanciranje ekonomske cijene programa na način 
utvrđen u ovoj točki Odluke započinje od 01.04.2020. 
godine te traje do završetka obustave redovnog rada iz 
točke I. ove Odluke.

U slučaju da se naknadnom provjerom dostavljene 
dokumentacije od strane Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća 
utvrdi da su sredstva sufinanciranja isplaćena na temelju 
netočnih podataka i/ili lažne dokumentacije i/ili je došlo 
do dvostrukog financiranja troškova, dječji vrtići dužni su 
navedena sredstva vratiti na račun Grada Krapine.

IV.
Za vrijeme važenja ove Odluke ne primjenjuju se 

odredbe Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje 
djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Grada 
Krapine broj 3/15, 7/17 i 1/19) koje su u suprotnosti s 
odredbama ove Odluke.

V.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana po objavi u 

Službenom glasniku Grada Krapine te se primjenjuje do 
opoziva Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim 
učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada 
ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi 
nastave na daljinu (Narodne novine broj 29/20 i 32/20), u 
dijelu obustave redovnog rada vezanog uz prijam djece u 
ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.
KLASA:601-01/20-01/0014
URBROJ: 2140/01-01-0101-20-3
Krapina, 24.04.2020.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Hršak, v.r.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni 
glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13, 1/18 i 1/20), vezano 
uz članak 107.a Općeg poreznog zakona (Narodne novine 
br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), Gradsko vijeće 
Grada Krapine na svojoj 19. sjednici održanoj 24.4.2020. 
donijelo je

ODLUKU O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA 
POREZA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

ZA POSTAVU UGOSTITELJSKIH TERASA

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje oslobođenje od plaćanja 

poreza na korištenje javnih površina za postavu 
ugostiteljskih terasa kao jedna od mjera suzbijanja 
negativnih gospodarskih posljedica nastalih uslijed 
posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje 
se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje 
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava 
okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje 
znatnu gospodarsku štetu uslijed proglašenja epidemije 
bolesti COVID-19. 

Članak 2.
Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje 

javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa za 2020. 
godinu sukladno odredbama članka 1. ove Odluke 
ostvaruju obveznici plaćanja istog obzirom da je rad 
ugostiteljskim objektima svih kategorija obustavljen 
Odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske 
(Narodne novine br. 32/2020).    

Članak 3.
U svrhu realizacije oslobođenja od plaćanja poreza na 

korištenje javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa 
obveznik plaćanja poreza dužan je podnijeti zahtjev za 
oslobođenje plaćanja poreza na korištenje javnih površina 
za postavu ugostiteljskih terasa Upravnom odjelu za 
financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada 
Krapine. 

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana po objavi u 

Službenom glasniku Grada Krapinu. 
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KLASA: 410-01/20-01/0002
URBROJ: 2140/01-03-0301-20-2
Krapina, 24.4.2020.  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Hršak, v.r.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
br. 28/10) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni 
glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13, 1/18 i 1/20), na 
prijedlog Gradonačelnika Grada Krapine, Gradsko vijeće 
Grada Krapine na svojoj 19. sjednici održanoj 24.4.2020. 
donijelo je

ODLUKUO IZMJENI ODLUKE O OSNOVICI 
I KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 

GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA 
GRADONAČELNIKA GRADA KRAPINE

Članak 1.
U članku 2. Odluke o osnovici i koeficijentima za 

obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 
Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/10, 
9/14 i 6/15) iznos od „4.266,68 kn“ zamjenjuje se iznosom 
od „3.626,68 kn“. 

Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Grada 

Krapine a stupa na snagu 1. svibnja 2020. i primjenjuje se 
na rok od 3 mjeseca uz mogućnost produženja. 
KLASA: 120-01/20-01/0001
URBROJ: 2140/01-03-0301-20-2
Krapina, 24.4.2020.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Hršak, v.r.

Na temelju članka 6., stavak 2. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine br. 28/10) i članka 21. Statuta Grada Krapine 
(Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13, 1/18 i 
1/20) Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 19. sjednici 
održanoj dana 24.4.2020.  donijelo je 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VISINI 
NAKNADE ZA RAD ZAMJENIKA 

GRADONAČELNIKA GRADA KRAPINE

Članak 1.
U članku 2. Odluke o visini naknade za rad zamjenika 

gradonačelnika Grada Krapine (Službeni glasnik Grada 
Krapine br. 3/10 i 9/14) iznos od „5.658,34 kn“ zamjenjuje 
se iznosom od „4.809,60 kn“. 

Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Grada 

Krapine a stupa na snagu 1. svibnja 2020. i primjenjuje se 
na rok od 3 mjeseca uz mogućnost produženja. 
KLASA: 121-01/20-01/0002
URBROJ: 2140/01-03-0301-20-2
Krapina, 24.4.2020.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Hršak, v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA

        Na temelju članka 4. st.3. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 
96/18 i 112/19), članka 36. Statuta Grada Krapine 
(Službeni glasnik Grada Krapine br. 40/09, 3/13, 1/18  
i 1/20)  i članka 11. Odluke o ustroju i djelokrugu rada 
gradske uprave Grada Krapine (Službeni glasnik Grada 
Krapine br. 1/20), na prijedlog pročelnika upravnih tijela, 
gradonačelnik Grada Krapine donosi   

PRAVILNIK 
O UNUTARNJEM REDU UPRAVNIH TIJELA  

GRADA KRAPINE

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, 
nazivi radnih mjesta, broj izvršitelja, osnovni podaci o 
radnom mjestu, opisi poslova i radnih zadataka, stručni 
i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta u 
upravnim tijelima Grada Krapine te druga pitanja od 
značaja za rad upravnih tijela.

Članak 2.

Djelokrug rada upravnih tijela određen je zakonom, 
Odlukom o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada 
Krapine, podzakonskim i drugim propisima.

Članak 3.
Riječi i pojmovi koji imaju radno značenje korišteni u 

ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i 

odgovornosti, u potpisu pismena te na uredskim natpisima, 
naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu 
službenika, odnosno namještenika raspoređenog na 
odnosno radno mjesto.

Članak 4.
Godišnji  plan rada upravnog tijela, uz suglasnost 

gradonačelnika,  utvrđuje pročelnik.
Članak 5.

Radna mjesta službenika i namještenika klasificiraju 
se u odgovarajuće kategorije, potkategorije, razine 
potkategorija i klasifikacijski rang odgovarajućom 
primjenom standardnih mjerila iz Uredbe o klasifikaciji 
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi.

II. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE
Članak 6.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, 
zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo kao unutarnje 
ustrojstvene jedinice ustrojavaju se odsjeci:

-Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
-Odsjek za komunalno gospodarstvo i promet
-Odsjek za imovinsko pravne poslove.
III. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
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Članak 7.
U skladu s odredbom članka 5. ovog Pravilnika u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika 

i gradskog vijeća klasificiraju se radna mjesta kako slijedi:

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
1.1. PROČELNIK 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog 

mjesta
Potkategorija radnog mjesta Razina potkategorije 

radnog mjesta 
Klasifikacijski rang

I. Glavni rukovoditelj - 1
Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje pojedinog 

posla
Planira, organizira i upravlja radom odjela i odgovara za njegov rad, neposredno rukovodi 
službenicima i namještenicima u odjelu i pomaže im u složenijim poslovima, osigurava 
uvjete za njihovo osposobljavanje i usavršavanje, poduzima mjere za unapređenje rada i 
daje stručne upute; obavlja najsloženije poslove, vodi upravni postupak i rješava u prvom 
stupnju u postupcima iz djelokruga odjela; rješava i donosi pojedinačne upravne i druge akte 
za dužnosnike Grada

25

Prati propise te usklađuje akte sa zakonima i drugim propisima iz djelokruga odjela, izrađuje 
nacrte i prijedloge općih akata te donosi druge akte iz djelokruga odjela ili usmjerava i 
koordinira njihovu izradu; izrađuje prijedloge ugovora te nadzire njihovu realizaciju i po 
potrebi sudjeluje u izradi ugovora iz djelokruga drugih odjela, 

15

Pruža pravnu i stručnu potporu radu gradonačelnika i Gradskog vijeća, obavlja stručne 
poslove vezane uz pripremu i organizaciju sjednica gradskog vijeća i radnih tijela gradskog 
vijeća, koordinira i kontrolira pripremu materijala za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela 
gradskog vijeća sa drugim odjelima  

10

Brine o unapređenju rada i standarda u područja predškolskog odgoja i obrazovanja, 
osnovnog školstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta; izrađuje izvješća 
vezana uz nadležne poslove

15

Prati rad pravnih osoba iz nadležnosti odjela kojima je Grad osnivač, prati njihov rad i 
analizira financijska izvješća i izvješća o radu

5

Zastupa Grad po punomoći gradonačelnika pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima 
te nadležnim upravnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima u kojima Grad ne 
zastupaju odvjetnici

5

Priprema prijedloge zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik kada pripremanje 
istih nije u djelokrugu rada drugih odjela; koordinira izradu akata koje upravna tijela 
predlažu na donošenje gradonačelniku i akata koje gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću 
te po potrebi obavlja stručne poslove za mjesnu samoupravu

5

Vodi evidencije sudskih postupaka Grada na temelju podataka nadležnih upravnih odjel; 
vodi poslove osiguranje imovine te službenika o namještenika Grada 

5

Koordinira rad ostalih odjela te prati i koordinira rad ustanova kojima je Grad osnivač, a koje 
su po djelokrugu rada u nadležnosti odjela

5

Planira potrebe odjela te aktivno surađuje s pročelnikom za financije u planiranju gradskog 
proračuna iz djelokruga odjela; ovjerava za plaćanje račune za koje su sredstva osigurana na 
poziciji odjela nakon što ih obrade, kompletiraju i supotpišu nadležni službenici 

5

Stalno i stručno komunicira unutar i izvan odjela; osigurava koordinaciju i suradnju s 
nadležnim gradskim, županijskim, državnim i drugim tijelima, pravnim i fizičkim osobama  
te ustanovama

3

Obavlja i druge poslove iz djelokruga odjela određene zakonima te aktima Gradskog vijeća 
i gradonačelnika te ostale poslove po nalogu gradonačelnika

2

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
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Potrebno stručno 
znanje

- magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti polja prava ili ekonomije
- najmanje 5 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje 
upravnim odjelom
-položen državni stručni ispit
-znanje rada na osobnom računalu.

Složenost poslova Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje 
povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata te rješavanje strateških zadaća.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanje o najsloženijim 
stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku 
upravnog tijela.

Stupanj suradnje 
s drugim tijelima 
i komunikacije sa 
strankama

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na provedbu plana i 
programa upravnog tijela.

Stupanj odgovornosti 
i utjecaj na donošenje 
odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za 
zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši 
stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan  učinak na određivanje i provedbu 
ciljeva upravnog odjela.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
1.2. UNUTARNJI REVIZOR 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog mjesta Razina potkategorije 

radnog mjesta 
Klasifikacijski rang

II. Viši savjetnik - 4
Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje pojedinog posla

Izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije te njegove izmjene i dopune temeljem 
procjene rizika, u suradnji s rukovoditeljima, kao i plan pojedinačne unutarnje revizije 
sukladno propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru

10

Obavlja unutarnje revizije programa, projekata, aktivnosti i procesa u Gradu Krapini 
i institucijama iz nadležnosti, temeljem godišnjeg plana i plana pojedinačne unutarnje 
revizije, u cilju procjene adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih 
kontrola te davanja revizijskog mišljenja i preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih 
kontrola u revidiranom području  

50

Obavlja unutarnje revizije po zahtjevu rukovodstva (ad-hoc revizije) 10
Pruža savjetodavne usluge čija se vrsta i obuhvat određuju u dogovoru s rukovoditeljem 
koji traži savjet radi poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i 
upravljanja poslovanjem

10

Prati provedbu preporuka unutarnje revizije, kao i naloga i preporuka Državnog ureda za 
reviziju

5

Izrađuje Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su 
obuhvaćena revizijama sukladno propisima koji uređuju podnošenje izjave o fiskalnoj 
odgovornosti, izrađuje ostala izvješća o obavljanju poslova unutarnje revizije nadležnim 
tijelima

5

Prati propise kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru, izrađuje akte iz svog 
područja, surađuje s drugim odjelima vezano uz aktivnosti za razvoj sustava unutarnjih 
kontrola, surađuje s Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija

5

Obavlja ostale poslove sukladno propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom 
sektoru i po nalogu gradonačelnika 

5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
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Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti polja prava ili 
ekonomije
-najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen državni stručni ispit
-položen ispit za zvanje ovlaštenog unutarnjeg revizora
-poznavanje rada na osobnom računalu

Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, 
rješavanje najsloženijih predmeta iz djelokruga, sudjelovanje u izradi strategija i programa 
i vođenje projekata.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute 
gradonačelnika.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u 
svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija.

Stupanj odgovornosti 
i utjecaj na donošenje 
odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik 
radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg 
područja

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
1.3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA INFORMIRANJE, PROTOKOL I 

MEĐUNARODNU SURADNJU
1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog mjesta Razina potkategorije 

radnog mjesta 
Klasifikacijski rang

II. Viši stručni suradnik - 6
Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje pojedinog 

posla
Obavlja poslove službenog protokola te poslove vezano uz međugradsku i međunarodnu 
suradnju, koordinira sastanke i prijeme gradonačelnika te brine o reprezentaciji

20

Obavlja poslove pripreme, realizacije i promocije gradskih manifestacija, koordinira 
suradnju s gradskim udrugama i drugim sudionicima u kreiranju programa manifestacija; 
organizira i/ili koordinira manifestacije kojima je pokrovitelj Grad te druga događanja od 
interesa za Grad

25

Obavlja stalne i složenije poslove unutar odjela, postupa po zamolbama za financiranjem /
pokroviteljstvom te sudjeluje u postupku financiranja udruga iz Proračuna Grada

10

Provodi aktivnosti i priprema dokumentaciju za EU fondove i druge projekte iz djelokruga 
upravnog odjela te sudjeluje u pripremi dokumentacije za realizaciju međunarodnih i drugih 
projekata od interesa za Grad, vodi evidenciju projekata  iz djelokruga odjela

5

Obavlja poslove vezane uz turizam i ugostiteljstvo te koordinira i prati rad TZG Krapine 5
Obavlja stručne i administrativne poslove vezano za dodjelu priznanja gradskog vijeća i 
gradonačelnika

5

Obavlja poslove vezano za zaštitu osobnih podataka sukladno posebnim propisima te 
rješava u upravnim stvarima i obavlja druge poslove vezano uz ostvarivanje prava na pristup 
informacijama, izrađuje godišnja izvješća i izvješća po potrebi pročelnika i gradonačelnika, 
izrađuje i vodi  katalog informacija Grada te obavlja  druge poslove sukladno posebnom 
zakonu

5

Objavljuje i prosljeđuje informacije od javnog interesa, brine o odnosima s javnošću, 
medijskoj pokrivenosti informacija, priprema izjave za medije, organizira i vodi konferencije 
za medije

10

Održava, uređuje i ažurira web stranicu Grada,  brine o objavljivanju informacija sukladno 
zakonu i drugim propisima te kontrolira uređivanje i izdavanje službenog glasila Grada 
Krapine

5

Vodi propisane evidencije iz djelokruga radnog mjesta i evidencije po nalogu pročelnika 5
Stručno komunicira izvan upravnog odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 3
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Ostali poslovi po nalogu pročelnika 2
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA

Potrebno stručno znanje -magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti ili humanističkih 
znanosti
- najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
-poznavanje rada na osobnom računalu

Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar 
upravnog odjela

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje komunikaciju unutar tijela te povremenu 
komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

Stupanj odgovornosti 
i utjecaj na donošenje 
odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik 
radi te pravilnu primjenu utvrđenih  postupaka i metoda rada.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
1.4. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog mjesta Razina potkategorije 

radnog mjesta 
Klasifikacijski rang

II. Viši stručni suradnik - 6.
Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje pojedinog 

posla
Obavlja upravne i stručne poslove iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja, socijalne 
skrbi i zdravstva, sporta, kulture, tehničke kulture; prati i proučava propise te upućuje na 
potrebu usklađivanja akata iz djelokruga odjela

25

Samostalno rješava u upravnim i drugim stručnim stvarima iz područja socijalne skrbi i 
zdravstva

25

Izrađuje financijske i druge izvještaje te vodi odgovarajuće evidencije iz područja socijalne 
skrbi i zdravstva, sporta, kulture, tehničke kulture; izrađuje prijedloge ugovora te prati 
njihovu realizaciju

20

Sudjeluje u organizaciji manifestacija kojima je organizator ili pokrovitelj Grad te drugih 
događanja od interesa za Grad

10

Kontrolira i ovjerava zahtjeve proračunskih korisnika iz djelokruga odjela i drugih korisnika  
za isplatom sredstava iz proračuna

5

Provodi postupak financiranja udruga iz proračuna Grada, priprema javne pozive i natječaje, 
priprema prijedloge ugovora za financiranje udruga, nadzire izvršenje odobrenih programa 
i projekata, izrađuje potrebna izvješća,  prati i potiče rad udruga te pruža stručnu pomoć u 
realizaciji programa udruga, vodi evidenciju udruga koje se financiraju iz proračuna Grada

10

Priprema materijale iz svog područja djelovanja za sjednice Gradskog vijeća i njegova radna 
tijela te gradonačelnika

3

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 2
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA

Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti polja prava ili 
ekonomije 
-najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
-položen državni stručni ispit, 
-poznavanje rada na osobnom računalu.
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Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar 
upravnog odjela.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje komunikaciju unutar tijela te povremenu 
komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

Stupanj odgovornosti 
i utjecaj na donošenje 
odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik 
radi te pravilnu primjenu utvrđenih  postupaka i metoda rada.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA

1.5.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I 
PRIPREMU PROJEKATA

1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog mjesta Razina potkategorije 

radnog mjesta 
Klasifikacijski rang

II. Viši stručni suradnik - 6.
Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje pojedinog 

posla
Prati pozive i natječaje za dostavu projektnih prijedloga iz djelokruga odjela koji se kandidiraju 
za financiranje/sufinanciranje iz EU fondova ili drugih izvora, predlaže mogućnosti 
za korištenje istih, ispunjava projektne prijave, sudjeluje u pripremi dokumentacije za 
realizaciju međunarodnih i drugih projekata od interesa za Grad, vodi evidenciju projekata 
iz djelokruga  odjela

20

Prati objavljivanje nacionalnih i EU natječaja iz djelokruga drugih odjela te obavještava 
gradonačelnika i nadležne odjele, sudjeluje u aktivnostima i pripremi dokumentacije za 
projekte 

10

Obavlja poslove iz područja školstva i predškolskog odgoja i obrazovanja, poslove vezano 
uz  dodjelu stipendija, rješava u upravnim i drugim stručnim stvarima, prati i proučava 
propise iz djelokruga te upućuje na potrebu usklađivanja akata; kontrolira i ovjerava zahtjeve 
za isplatom iz proračuna

25

Vodi upravni postupak u upravnim stvarima i rješava druge stručne poslove iz područja 
socijalne skrbi i zdravstva;

10

Priprema prijedloge akata vezanih za davanje potpora iz proračuna i provodi postupke po 
istima

5

Izrađuje financijske i druge izvještaje, izrađuje prijedloge ugovora iz djelokruga odjela te 
prati njihovu realizaciju

5

Obavlja poslove oko izrade i praćenja izvršenja akata strateškog planiranja Grada 5
Sudjeluje u organizaciji manifestacija kojima je organizator ili pokrovitelj Grad te drugih 
događanja od interesa za Grad

10

Sudjeluje u postupku financiranja udruga iz proračuna Grada,  prati i potiče rad udruga te 
pruža stručnu pomoć u realizaciji programa udruga

5

Priprema materijale iz svog područja djelovanja za sjednice Gradskog vijeća i njegova radna 
tijela te gradonačelnika

3

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 2
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA

Potrebno stručno znanje -magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti ili iz 
interdisciplinarnog područja znanosti 
-najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
-položen državni stručni ispit, 
-poznavanje rada na osobnom računalu.
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Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar 
upravnog odjela.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje komunikaciju unutar tijela te povremenu 
komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

Stupanj odgovornosti 
i utjecaj na donošenje 
odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik 
radi te pravilnu primjenu utvrđenih  postupaka i metoda rada.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
1.6. ADMINISTRATIVNI TAJNIK GRADONAČELNIKA 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog mjesta Razina potkategorije 

radnog mjesta 
Klasifikacijski rang

III. Referent - 11
Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje pojedinog 

posla
Obavlja administrativno-tehničke poslove za gradonačelnika, pročelnika, gradsko vijeće, 
radna tijela gradskog vijeća te mjesnu samoupravu vezane uz pripremu i organizaciju 
sjednica, vođenje zapisnika te izradu odluka i zaključaka sa sjednica

30

Kopira i slaže pripremljene materijale za sjednice Gradskog vijeća te odgovara za 
kompletiranost te pravovremenu i odgovarajuću dostavu pripremljenih materijala 
gradskim vijećnicima, organizira potpisivanje i objavu donesenih akata Gradskog vijeća i 
gradonačelnika te njihovu dostavu nadležnim tijelima i subjektima

15

Koordinira uređivanje i izdavanje službenog glasila Grada Krapine, prikuplja i priprema 
konačne tekstove akata za objavu u Službenom glasniku 

5

Vodi evidenciju radnika i evidenciju radnog vremena, obavlja poslove vezano za prijavu i 
odjavu radnika te ostvarivanje drugih prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

15

Vodi evidenciju akata gradonačelnika, evidenciju korištenja službenih mobitela te evidencije 
o službenim putovanjima, 

10

Prima telefonske pozive za pročelnika i gradonačelnika, komunicira sa strankama i 
upućuje ih u nadležni upravni odjel

10

Organizira sastanke i druge prijeme gradonačelnika te brine o reprezentaciji, sudjeluje u 
pripremi i organizaciji gradskih manifestacija

5

Obavlja poslove prijepisa i kopiranja za potrebe pročelnika i gradonačelnika 5
Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
Potrebno stručno znanje -srednja stručna sprema upravnog ili općeg smjera

-najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
-položen državni stručni ispit, 
-poznavanje rada na osobnom računalu.

Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 
zahtijevaju primjenu precizno  utvrđenih postupaka, metoda rada  i stručnih tehnika.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.
Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnog tijela. 

Stupanj odgovornosti 
i utjecaj na donošenje 
odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik 
radi te pravilnu primjenu izričito propisanih  postupaka, metoda rada  i stručnih tehnika.



Službeni glasnik Grada Krapine 25. travnja 2020. - Broj 2/20 11

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
1.7. REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije radnog 

mjesta
Klasifikacijski rang

III. Referent - 11.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Vodi uredsko poslovanje koje obuhvaća primanje i pregled akata, razvrstavanje na vrste 
postupaka, raspoređivanje akata, upisivanje, razvođenje, vođenje propisanih očevidnika o 
uredskom poslovanju

40

Obavlja poslove prijepisa za potrebe upravnih odjela 10
Vrši prijem i otpremu pošte, kurirske poslove, preuzima i predaje poštu u poštanskom uredu

25
Prima telefonske pozive, komunicira sa strankama i upućuje ih u nadležni upravni odjel 10
Vodi arhivu predmeta 10
Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika                    5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - SSS upravne ili opće  struke

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- položen stručni ispit za djelatnika u pismohranama
- poznavanje rada na osobnom računalu

Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.
Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela.

Stupanj odgovornosti i 
utjecaj na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih 
tehnika.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
1.8. SPREMAČ 2

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije 

radnog mjesta
Klasifikacijski rang

IV. Namještenici II. 
potkategorije

2. 13.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Obavlja poslove čišćenja uredskih prostora Grada 70
Obavlja poslove uređenja i čišćenja vanjskih dijelova objekta te održava zelene površine 20
Obavlja i druge nekvalificirane poslove po nalogu pročelnika upravnog odjela 10

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje -niža stručna sprema ili osnovna škola
Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke 

poslove.
Samostalnost u radu -
Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

-
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Stupanj odgovornosti i 
utjecaj na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi.

Članak 8.
U skladu s odredbom članka 5. ovog Pravilnika u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i 

gospodarstvo klasificiraju se radna mjesta kako slijedi:

RB. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
2.1. PROČELNIK 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije 

radnog mjesta
Klasifikacijski rang

I. Glavni rukovoditelj - 1.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Planira, organizira i upravlja radom odjela i odgovara za njegov rad, neposredno rukovodi 
službenicima i namještenicima u odjelu i pomaže im u složenijim poslovima, osigurava 
uvjete za njihovo osposobljavanje i usavršavanje, poduzima mjere za unapređenje rada i daje 
stručne upute; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga odjela, rješava u prvom stupnju u 
upravnim postupcima iz djelokruga odjela, koordinira suradnju s drugim upravnim odjelima

25

Prati propise te usklađuje akte Grada sa zakonima i drugim propisima koji se odnose na 
djelokrug odjela, izrađuje nacrte i prijedloge općih akata te donosi druge akte iz djelokruga 
odjela ili usmjerava i koordinira njihovu izradu; izrađuje prijedloge ugovora iz djelokruga 
odjela te nadzire njihovu realizaciju, izrađuje izvješća vezana uz poslove iz djelokruga odjela 
te druga izvješća za gradonačelnika, gradsko vijeće i njegova radna tijela, po potrebi sudjeluje 
u izradi akata i ugovora iz djelokruga drugih upravnih odjela

20

Priprema i izrađuje nacrt prijedloga proračuna, njegovih izmjena i dopuna kao i pratećih 
akata za izvršavanje istih, prati i kontrolira izvršavanje proračuna te izrađuje izvještaje o 
izvršenju proračuna

25

Obavlja poslove vezane uz zaduživanje Grada kao i izdavanje suglasnosti i jamstava za
 zaduživanje

5

Prati rad trgovačkih društava kojih je Grad osnivač odnosno u kojima ima udjele ili dionice 
te obrađuje njihova izvješća 

5

Pruža stručnu pomoć gradskim ustanovama i udrugama vezano za financije 5
Koordinira aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola 5
Stalno i stručno komunicira unutar i izvan upravnog odjela radi utjecaja na provedbu
 plana i programa odjela

5

Obavlja i druge poslove iz djelokruga odjela određene zakonima te aktima Gradskog vijeća 
i gradonačelnika te ostale poslove po nalogu gradonačelnika

5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti polja 

ekonomije 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno 

upravljanje upravnim tijelom
- položen državni stručni ispit
- znanje rada na osobnom računalu

Složenost poslova Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje 
strateških zadaća.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o 
najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima 
uz utvrđenu politiku upravnoga tijela.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na 
provedbu plana i programa upravnoga tijela. 



Službeni glasnik Grada Krapine 25. travnja 2020. - Broj 2/20 13

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i 
odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i 
upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje 
imaju znatan učinak na određivanje i provedbu zadanih ciljeva.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
2.2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije 

radnog mjesta
Klasifikacijski rang

II. Viši stručni suradnik - 6.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Organizira i provodi postupke javne i jednostavne nabave za potrebe Grada 60
Pomaže u postupcima javne nabave roba, radova i usluga proračunskih korisnika Grada 5
Priprema prijedlog plana nabave, njegovih izmjena i dopuna, vodi registar ugovora o javnoj 
nabavi i okvirnih sporazuma, izrađuje propisana izvješća o javnoj nabavi

10

Obavlja poslove vezane za provođenje postupaka za davanje koncesija 5
Prati zakonske propise i sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada 10
Stručno komunicira izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 5
Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti polja prava 

ili ekonomije 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit 
- važeći certifikat u području javne nabave 
- poznavanje rada na osobnom računalu

Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove 
unutar upravnog tijela.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar tijela te 
povremenu komunikaciju izvan tijela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA

2.3. VIŠI STRUČNI SURADNIK  ZA RAČUNOVODSTVENO 
KNJIGOVODSTVENE POSLOVE I POSLOVE RIZNICE 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije 

radnog mjesta
Klasifikacijski rang

II. Viši stručni suradnik - 6.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Organizira i obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove oko vođenja glavne knjige 
i dnevnika te ostalih analitičkih knjigovodstvenih evidencija prema potrebi, sudjeluje u 
usklađivanju analitičkih evidencija sa stanjima u glavnoj knjizi

25

Koordinira poslove riznice  s proračunskim korisnicima i daje stručne upute za rad 20
Prikuplja dokumentaciju proračunskih korisnika za izradu nacrta prijedloga proračuna i 
njegovih izmjena i dopuna

5
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Prati i analizira ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika kao i rashoda 
koji se iz njih financiraju, kontrolira zahtjeve proračunskih korisnika za isplate iz proračuna, 
priprema naloge za plaćanje

10

Prati i analizira izvršenje proračuna, sastavlja financijske i statističke izvještaje 5
Vodi evidenciju sklopljenih ugovora 5
Obavlja potrebne radnje vezane za popis imovine i obveza 5
Organizira i obavlja poslove obračuna i isplate plaća i drugog dohotka, kao i izradu propisanih 
izvještaja vezanih uz plaće i drugi dohodak

10

Prati zakonske propise i sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada 5
Stručno komunicira izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 5
Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti polja 

ekonomije 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu

Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove 
unutar upravnoga tijela.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar  tijela 
te povremenu komunikaciju izvan tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene 
informacija.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ 
IZVRŠITELJA

2.4. VIŠI STRUČNI SURADNIK  ZA PRIPREMU PROJEKATA I 
GOSPODARSTVO 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije 

radnog mjesta
Klasifikacijski rang

II. Viši stručni suradnik - 6.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Prati pozive i natječaje za dostavu projektnih prijedloga koji se kandidiraju za financiranje/
sufinanciranje iz EU fondova ili drugih izvora te obavještava gradonačelnika i nadležne 
upravne odjele, predlaže mogućnosti za korištenje istih, ispunjava projektne prijave, sudjeluje 
u pripremi dokumentacije za realizaciju međunarodnih i drugih projekata od interesa za Grad, 
vodi evidenciju projekata, pruža stručnu pomoć i sudjeluje u pripremi projekata iz djelokruga 
drugih odjela

50

Priprema nacrte prijedloge akata vezanih za davanje potpora i provodi postupke po istima, 
vodi evidenciju danih potpora i potpora u poljoprivrednom sektoru 

10

Prati gospodarske aktivnosti i pokazatelje na području Grada radi osiguravanja uvjeta za razvoj 
gospodarstva

5

Sudjeluje u provođenju postupaka javne i jednostavne nabave 10
Prati zakonske propise i sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada 10
Stručno komunicira izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 10
Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
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Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti polja 
ekonomije 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- važeći certifikat u području javne nabave 
- poznavanje rada na osobnom računalu

Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove 
unutar upravnoga tijela.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar  tijela 
te povremenu komunikaciju izvan tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene 
informacija.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA

2.5. VIŠI STRUČNI SURADNIK  ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU 
POREZA I DRUGIH GRADSKIH PRIHODA 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije 

radnog mjesta
Klasifikacijski rang

II. Viši stručni suradnik - 6.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Samostalno vodi postupak te donosi rješenja za utvrđivanje gradskih poreza 10
Obavlja poslove naplate gradskih poreza i ostalih prihoda 40
Prati i analizira naplatu prihoda, izrađuje izvješća o naplati 20
Sudjeluje pri prijavi potraživanja Grada u stečajne, predstečajne ili slične postupke 5
Priprema odluke o povratu previše ili pogrešno uplaćenih sredstava prema zahtjevima 
uplatitelja

5

Prati zakonske propise i sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada 5
Obavlja stalne i složenije upravne poslove unutar odjela 5
Stručno komunicira izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 5
Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti polja 

ekonomije 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu

Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove 
unutar upravnoga tijela.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar  ustrojstvene 
jedinice te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja 
ili razmjene informacija.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA

2.6. REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENE 
POSLOVE 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
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Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 
mjesta

Razina potkategorije 
radnog mjesta

Klasifikacijski rang

III. Referent - 11.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove vođenja glavne knjige i dnevnika, vodi 
knjigu ulaznih računa te ostalih analitičkih knjigovodstvenih evidencija prema potrebi

60

Sudjeluje u usklađivanju analitičkih evidencija sa stanjima u glavnoj knjizi 5
Priprema potrebne podatke i sudjeluje u izradi financijskih i statističkih izvještaja
 proračuna

5

Priprema naloge za plaćanje 10
Obavlja poslove obračuna i isplate plaća i drugog dohotka, kao i izradu propisanih
 izvještaja vezanih uz plaće i drugi dohodak 

10

Obavlja blagajničke poslove 5
Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - srednja stručna sprema ekonomske ili opće struke        

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu

Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih 
tehnika.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika.

Stupanj suradnje s drugim tijelima 
i komunikacije sa strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar ustrojstvene 
jedinice te povremenu komunikaciju izvan u svrhu prikupljanja ili razmjene 
informacija.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
2.7. REFERENT ZA KNJIGOVODSTVENE POSLOVE 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije 

radnog mjesta
Klasifikacijski rang

III. Referent - 11.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Vodi analitičke knjigovodstvene evidencije o potraživanjima-zaduženjima i naplati svih 
gradskih prihoda kao i naknadi za uređenje voda

60

Vodi analitičke knjigovodstvene evidencije dugotrajne nefinancijske imovine; kratkotrajne 
nefinancijske imovine; danih i primljenih jamstava i garancija te  ostale evidencije prema 
potrebi 

5

Vodi knjigu izlaznih računa 5
Sudjeluje u usklađivanju analitičkih evidencija sa stanjem u glavnoj knjizi 5
Izrađuje dnevne rekapitulacije naplaćenih prihoda za knjiženje u glavnu knjigu 10
Sudjeluje u poslovima knjiženja i evidentiranja u glavnu knjigu 5
Obavlja poslove nabave uredskog materijala za sve odjele i vodi evidenciju o istome 5
Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
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Potrebno stručno znanje - srednja stručna sprema ekonomske ili opće struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu

Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih 
tehnika.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar ustrojstvene 
jedinice te povremenu komunikaciju izvan u svrhu prikupljanja ili razmjene 
informacija.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na 
donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

Članak 9.
U skladu s odredbom članka 5. ovog Pravilnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu 

okoliša i komunalno gospodarstvo, sa ustrojenim odsjecima iz članka 6. ovog Pravilnika, klasificiraju se radna mjesta 
kako slijedi:
Rb. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
3.1. PROČELNIK 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije 

radnog mjesta
Klasifikacijski rang

I. Glavni rukovoditelj - 1.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Planira, organizira i upravlja radom odjela i odgovara za njegov rad, neposredno rukovodi 
službenicima i namještenicima u odjelu i pomaže im u složenijim poslovima, osigurava 
uvjete za njihovo osposobljavanje i usavršavanje, poduzima mjere za unapređenje rada i daje 
stručne upute; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga odjela te rješava u prvom stupnju u 
upravnim postupcima iz djelokruga odjela, koordinira suradnju s drugim upravnim odjelima

25

Prati propise te usklađuje akte Grada sa zakonima i drugim propisima koji se odnose na 
djelokrug rada odjela, izrađuje nacrte i prijedloge općih akata te donosi druge akte iz djelokruga 
odjela ili usmjerava i koordinira njihovu izradu; izrađuje izvješća vezano za poslove odjela, 
izrađuje prijedloge ugovora iz djelokruga odjela te nadzire njihovu realizaciju i po potrebi 
sudjeluje u izradi ugovora iz djelokruga drugih odjela; 

20

Samostalno vodi postupak i rješava u najsloženijim upravnim i neupravnim stvarima izdavanja 
akata u prvom stupnju radi provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje, akata prema 
propisima iz komunalnog gospodarstva te drugih akata u prvom stupnju iz djelokruga odjela; 
koordinira upravne i stručne poslove iz djelokruga imovinsko pravih odnosa

10

Vodi upravne i stručne poslove  iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju 
uvjeti za gospodarenje prostorom kroz prostorno planiranje, uređivanje prostora, zaštitu 
okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine, geodetsko-katastarske poslove te upravne i stručne 
poslove za pripremu, provedbu i praćenje realizacije gradnje gradskih kapitalnih projekata i 
investicija

15

Vodi upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, a vezane na komunalno 
gospodarstvo, promet, vatrogastvo civilnu zaštitu i zaštitu od elementarnih nepogoda, prati 
rad Javne vatrogasne postrojbe 

10

Prati rad trgovačkih društava iz djelokruga upravnog odjela, kojih je Grad osnivač odnosno u 
kojima ima udjele ili dionice te obrađuje njihova izvješća 

5

Planira potrebe odjela te aktivno surađuje s pročelnikom za financije u planiranju gradskog 
proračuna iz djelokruga odjela; ovjerava za plaćanje račune za koje su sredstva osigurana na 
poziciji odjela nakon što ih obrade, kompletiraju i supotpišu nadležni službenici 

5
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Stalno i stručno komunicira unutar i izvan upravnog odjela radi utjecaja na provedbu plana 
i programa upravnog odjela, pomaže drugim upravnim odjelima u pripremi projekata kroz 
područja iz svog djelokruga

5

Obavlja i druge poslove iz djelokruga odjela određene zakonima te aktima Gradskog vijeća i 
gradonačelnika te ostale poslove po nalogu gradonačelnika 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti polje 

arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno 

upravljanje upravnim tijelom
- položen državni ispit i stručni ispit
- znanje rada na osobnom računalu
- položen vozački ispit B kategorije

Složenost poslova Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata te rješavanje 
strateških zadaća.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o 
najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima 
uz utvrđenu politiku upravnoga tijela.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu 
plana i programa upravnoga tijela. 

Stupanj odgovornosti i utjecaj 
na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost 
za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku 
odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak 
na određivanje i provedbu zadanih ciljeva.

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA

3.2. VODITELJ ODSJEKA 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU

Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 
mjesta

Razina potkategorije radnog 
mjesta

Klasifikacijski rang

I. Rukovoditelj - 4.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Upravlja i nadzire rad odsjeka i odgovara za njegov rad, nadzire izvršavanje zadataka i 
poslova iz djelokruga odsjeka 25
Prati i usklađuje akte sa zakonima i propisima koji se odnose na djelokrug odsjeka, koordinira 
i surađuje sa pročelnikom odjela 15
Samostalno vodi postupak i rješava stalne složenije upravne i stručne poslove izdavanja 
akata u prvom stupnju radi provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje iz djelokruga 
odsjeka 30
Vodi upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezane za pripremu 
dokumentacije, provedbu i praćenje realizacije gradskih kapitalnih projekata i investicija 
odnosno vođenje projekata kojih je investitor Grad te uz pripremu i provedbu  programa  
energetske učinkovitosti zgrada i objekata, provodi aktivnosti za prijavu gradskih kapitalnih 
projekata za prijavu na EU fondove i druge natječaje u suradnji s drugim odjelima

20

Stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 5
Obavlja druge poslove prema nalogu pročelnika 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
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Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti polje  arhitektura 
i urbanizam ili građevinarstvo 
-najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen državni ispit i stručni ispit
-poznavanje rada na osobnom računalu
-položen vozački ispit B kategorije

Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu 
službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova 
unutarnje ustrojstvene jedinice

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim 
nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih  problema.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela s 
nižim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

Stupanj odgovornosti i utjecaj 
na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima  radi 
te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i 
metoda rada u ustrojstvenoj jedinici

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA

3.3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, 
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 2

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije radnog 

mjesta
Klasifikacijski rang

II. Viši stručni suradnik - 6.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Vodi postupak i rješava stalne složenije upravne i stručne poslove izdavanja akata u prvom 
stupnju radi provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje te postupanja s nezakonito 
izgrađenim zgradama 35
Vodi upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano za izradu 
i donošenje dokumenata prostornog uređenja i izvješća o stanju u prostoru te provedbu i 
koordinaciju geodetsko-katastarskih izmjera 20
Vodi upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano uz zaštitu okoliša 
i  zaštitu prirode 10
Vodi statističku evidenciju izdanih akata odjela, vodi evidenciju i pohranu dokumentacije 
prostornog uređenja Grada te e-registre izdanih akata upravnog odjela 10
Prati pozive i natječaje za dostavu projektnih prijedloga iz djelokruga upravnog odjela koji 
se kandidiraju za financiranje/sufinanciran je iz EU fondova ili drugih izvora, predlaže 
mogućnosti za korištenje istih, ispunjava projektne prijave, vodi evidenciju projekata iz 
djelokruga upravnog odjela, sudjeluje u pripremi dokumentacije za projekte iz djelokruga 
drugih upravnih odjela

10

Prati zakonske propise i sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada 5
Stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 5
Obavlja druge poslove prema nalogu pročelnika i voditelja odsjeka 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti polje arhitektura 

i urbanizam ili građevinarstvo
- najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu
- položen vozački ispit B kategorije

Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar 
upravnog tijela.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika.
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Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar tijela te 
povremenu komunikaciju izvan tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Stupanj odgovornosti i utjecaj 
na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA

3.4. VODITELJ ODSJEKA 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU

Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 
mjesta

Razina potkategorije radnog 
mjesta

Klasifikacijski rang

I. Rukovoditelj - 4.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Upravlja i organizira rad odsjeka i odgovara za njegov rad, nadzire  izvršavanje zadataka i 
poslova iz djelokruga odsjeka 20
Prati i usklađuje akte sa zakonima i propisima koji se odnose na djelokrug odsjeka, koordinira 
i surađuje sa pročelnikom upravnog odjela

15

Samostalno vodi postupak i rješava stalne složenije upravne i stručne poslove iz samoupravnog 
djelokruga Grada iz područja komunalnog gospodarstva, obavljanja komunalnih djelatnosti, 
gospodarenja otpadom, upravljanja nerazvrstanim cestama i uređenja prometa i sigurnosti u 
prometu na području Grada 

20

Vodi upravne i stručne poslove vezano za pripremu, provedbu i praćenje realizacije programa 
redovnog i izvanrednog održavanja komunalne, prometne, vodne i energetske infrastrukture 15
Vodi poslove prijave štete, praćenja izvršenja obaveza i potraživanja po osiguranju iz 
djelokruga upravnog odjela

5

Surađuje s mjesnim odborima u realizaciji programa iz djelokruga 5
Prati pozive i natječaje za dostavu projektnih prijedloga iz djelokruga upravnog odjela koji 
se kandidiraju za financiranje/sufinanciran je iz EU fondova ili drugih izvora, predlaže 
mogućnosti za korištenje istih, ispunjava projektne prijave, vodi evidenciju projekta iz 
djelokruga odjela, sudjeluje u pripremi dokumentacije za projekte iz djelokruga drugih 
upravnih odjela

5

Vodi upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada iz područja vatrogastva, 
civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda 5
Stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 5
Obavlja druge poslove prema nalogu pročelnika 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti polje arhitektura 

i urbanizam ili građevinarstvo 
- najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit i stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu
-položen vozački ispit B kategorije

Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu 
službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova 
unutarnje ustrojstvene jedinice

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim 
nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih  problema.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela 
s nižim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.
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Stupanj odgovornosti i utjecaj 
na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima  radi 
te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i 
metoda rada u ustrojstvenoj jedinici

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA

3.5. STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU 
ZAŠTITU I VATROGASTVO – KOMUNALNI REDAR 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije radnog 

mjesta
Klasifikacijski rang

III. Stručni suradnik   - 8.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Vodi postupak i rješava u upravnim i neupravnim stvarima izdavanja akata prema propisima 
komunalnog gospodarstva, uređenja prometa i sigurnosti  prometa na cestama

20

Provodi nadzor nad provedbom  gradskih odluka o komunalnom  redu, uređenju naselja, 
korištenju javnih površina  i uređenju prometa

15

Provodi nadzor prema odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o zaštiti od 
buke, Zakona o gospodarenju otpadom i drugim propisima kojima se uređuje nadležnost 
komunalnog redara

5

Vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim radovima 5
Samostalno donosi rješenja o izvršenju propisa, izriče mandatne kazne i predlaže  
pokretanje prekršajnog postupka

5

Vodi upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezane na pripremu, 
provedbu i praćenje realizacije programa održavanja komunalne infrastrukture, obavljanja 
komunalnih djelatnosti na području grada, komunalnog uređenja prostora i  uređenja prometa

15

Vodi upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezane za pripremu, 
provedbu i praćenje realizacije obavljanja veterinarsko-higijeničarske službe, preventivne 
deratizacije, sanacije divljih deponija

5

Obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada  vezane uz vatrogastvo i civilnu 
zaštitu,  katastar vodova i označavanje naselja, ulica i kućnih brojeva

5

Obavlja poslove zaštite na radu sukladno zakonu i podzakonskim aktima te aktima Grada 5
Prati rad Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, dobrovoljnih vatrogasnih društava i 
GDCK u dijelu interventnog tima te analizira izvješća

5

Surađuje s mjesnim odborima u realizaciji programa iz djelokruga 5
Brine o održavanju službenih automobila te ih vozi na servise, tehničke preglede, vodi 
evidenciju korištenja službenih automobila 

3

Stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 5
Obavlja druge poslove prema nalogu pročelnika i voditelja odsjeka 2

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske ili druge tehničke struke, 

stručni prvostupnik zaštite od požara 
- najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu
- položen vozački ispit B kategorije

Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje  manje složene poslove s ograničenim brojem 
međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen 
broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika 

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane 
nadređenog službenika

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar  upravnoga tijela, a 
povremeno i izvan upravnog tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija

Stupanj odgovornosti i 
utjecaj na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
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R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
3.6. STRUČNI SURADNIK- POLJOPRIVREDNI REDAR 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije radnog 

mjesta
Klasifikacijski rang

III. Stručni suradnik - 8.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Provodi  nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i gradskim odlukama 
te nad  provedbom  gradskih odluka o komunalnom  redu vezano uz  uređenje naselja i  
korištenje javnih zelenih površina

30

Kontrolira obradu poljoprivrednog zemljišta, odnosno poduzima mjere radi sprečavanja 
njegove zakorovljenosti, nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije,  
provođenje zabrane odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,   
provođenje mjera radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, te  vrši nadzor nad adekvatnim 
korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka, kontrolira održavanje živica i međa, poljskih 
putova, uređivanje i održavanje kanala, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, sadnju 
i održavanje vjetrobranskih pojasa te provodi druge mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina

30

Kontrolira obavljanje radova na području grada vezano uz  uređenje naselja i javne zelene 
površine, naređuje obavljanje adekvatnih radova ako utvrdi da se oni ne  obavljaju ili se 
obavljaju nepravilno ili nezakonito 10
Vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim radovima, samostalno donosi 
rješenja o izvršenju propisa, izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog 
postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten 15
Prati zakonske propise i sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada 5
Stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 5
Obavlja druge poslove  prema nalogu pročelnika i  voditelja odsjeka 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik iz područja biotehničkih znanosti 

polje poljoprivreda 
- najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije

Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje  manje složene poslove s ograničenim brojem 
međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen 
broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika 

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane 
nadređenog službenika

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar  upravnoga tijela, a 
povremeno i izvan upravnog tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija

Stupanj odgovornosti i 
utjecaj na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA

3.7. REFERENT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU

Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 
mjesta

Razina potkategorije radnog 
mjesta

Klasifikacijski rang

III. Referent   - 11.
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Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Utvrđuje obavezu plaćanja, vrši izračun i obavlja poslove do izdavanja rješenja komunalne 
naknade, komunalnog doprinosa, naknade za uređenje voda,  spomeničke rente i drugih 
naknada iz djelokruga odjela za pravne i fizičke osobe, vodi i ažurira matičnu bazu podataka 
o obveznicima navedenih javnih davanja

35

Obračunava zaduženja, izdaje račune i prati naplatu navedenih javnih davanja i komunalnog 
doprinosa 20
Vodi žalbeni postupak kao i postupak oslobađanja od plaćanja navedenih javnih davanja za 
pojedine obveznike 10
Priprema prijedloge za izvršenje rješenja navedenih javnih davanja  na način propisan  
propisima o prisilnoj naplati 10
Izrađuje potrebna izvješća o zaduženjima i naplati te predlaže mjere poboljšanja naplate                  

5
Obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada  vezane uz označavanje naselja, ulica i 
kućnih brojeva 5
Sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u
cilju poboljšanja poslovanja 5
Stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 5
Obavlja druge poslove prema nalogu pročelnika i voditelja odsjeka 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - SSS građevinske ili druge tehničke struke

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu
- položen vozački ispit B kategorije

Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.
Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela.

Stupanj odgovornosti i 
utjecaj na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika.

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
3.8. PROMETNI REDAR 1/2

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije radnog 

mjesta
Klasifikacijski rang

III. Referent   - 11.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove
upravljanja prometom 50
Izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno 
odredbama  Zakona o sigurnosti na cestama 20
Naplaćuje novčane kazne za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo, odnosno izdaje 
obvezni prekršajni nalog sukladno zakonu, te poduzima druge radnje i mjere za koje je 
ovlašten

10

Izrađuje izvješća i zapisnike o obavljenom nadzoru 10
Stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 5
Obavlja druge poslove prema nalogu pročelnika i voditelja odsjeka 5
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OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - završena srednja škola u  četverogodišnjem trajanju 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- stručna osposobljenost za obavljanje poslova prometnog redara
- položen državni  stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu
- položen vozački ispit B kategorije

Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.
Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte jedinica upravnoga tijela.

Stupanj odgovornosti i 
utjecaj na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika.

 
ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 

Rb. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA
3.9. VODITELJ ODSJEKA 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije radnog 

mjesta
Klasifikacijski rang

I. Rukovoditelj - 4.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Upravlja i organizira rad odsjeka i odgovara za njegov rad, nadzire izvršavanje zadataka i 
poslova iz djelokruga odsjeka

30

Prati i usklađuje akte sa zakonima i propisima  koji se odnose na djelokrug odsjeka, koordinira 
i surađuje sa pročelnikom upravnog odjela, priprema i izrađuje prijedloge i nacrte odluka i 
drugih općih akata iz svog djelokruga

15

Samostalno vodi i rješava u stalnim i složenijim upravnim i stručnim postupcima uređivanja 
vlasničkih i drugih stvarno pravnih odnosa na gradskim nekretninama, obavlja imovinsko 
pravne poslove za potrebe uređenja građevinskog zemljišta i izgradnje komunalne 
infrastrukture te vodi druge pravne i opće poslove u području imovinsko pravnih odnosa i 
upravljanja i raspolaganja gradskim nekretninama

25

Izrađuje prijedloge ugovora iz djelokruga odjela te nadzire njihovu realizaciju i po potrebi 
sudjeluje u izradi ugovora iz djelokruga drugih odjela, izrađuje izvješća vezana uz poslove 
iz djelokruga odsjeka te priprema materijale i druge akte za gradonačelnika, gradsko vijeće 
i njegova radna tijela

10

Zastupa Grad po punomoći gradonačelnika pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima 
te nadležnim upravnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima u kojima Grad ne 
zastupaju odvjetnici

5

Provodi aktivnosti i priprema dokumentaciju za EU-fondove iz djelokruga odjela te pruža 
stručnu pomoć u pripremi projekta iz djelokruga drugih odjela kroz rješavanje imovinsko-
pravnih odnosa, procjenu nekretnina i drugih poslova iz djelokruga odjela  

5

Pruža stručnu pomoć gradskim ustanovama i udrugama vezano za imovinsko pravna pitanja 5
Stručno komuniciranje unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 3
Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika 2

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti polja prava

- najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje rada na osobnom računalu
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Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu 
službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje 
ustrojstvene jedinice

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost koja je ograničena češćim nadzorom i 
pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog 
tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene 
informacija

Stupanj odgovornosti 
i utjecaj na donošenje 
odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, 
te višu odgovornost za zakonitost rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim 
jedinicama

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA

3.10. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I 
PRIPREMU PROJEKATA 2

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
Kategorija radnog mjesta Potkategorija radnog 

mjesta
Razina potkategorije radnog 

mjesta
Klasifikacijski rang

II. Viši stručni suradnik - 6.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak 

vremena potreban za 
obavljanje poslova

Obavlja poslove vezane uz uređivanje stanja nekretnina i druge imovine u vlasništvu Grada 
te procjenu vrijednosti nekretnina, ustrojava i vodi evidenciju nekretnina i druge imovine u 
vlasništvu Grada te predlaže aktivnosti za poboljšanja u upravljanju nekretninama

30

Samostalno vodi postupak poslove uređivanja vlasničkih i drugih stvarno pravnih odnosa na 
gradskim nekretninama te druge pravne i opće poslove u području imovinsko pravnih odnosa 
i upravljanja i raspolaganja gradskim nekretninama, provodi natječaje za davanje u zakup, 
najam, korištenje i prodaju gradske imovine te vodi odgovarajuće evidencije

25

Prati propise te usklađuje akte sa zakonima i drugim propisima koji se odnose na djelokrug 
rada odjela, rješava u upravnom postupku te obavlja stalne i složenije poslove unutar odjela 

15

Vodi evidencije s podacima o poduzetničkim zonama čiji je osnivač Grad te odgovara na upite 
o istima

5

Pruža stručnu pomoć gradskim ustanovama i udrugama vezano za imovinsko pravna pitanja 5
Prati pozive i natječaje za dostavu projektnih prijedloga iz djelokruga odjela koji se kandidiraju 
za financiranje/sufinanciranje iz EU fondova ili drugih izvora, predlaže mogućnosti za 
korištenje istih, ispunjava projektne prijave, sudjeluje u pripremi dokumentacije za realizaciju 
međunarodnih i drugih projekata od interesa za Grad, vodi evidenciju projekata iz djelokruga 
odjela, pruža stručnu pomoću u pripremi projekata iz djelokruga drugih upravnih odjela

5

Brine o redovnom i izvanrednom održavanju zgrada u vlasništvu Grada 5
Stručno komunicira izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija 5
Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja odsjeka 5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA
Potrebno stručno znanje - magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti polja prava 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu

Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove 
unutar upravnoga tijela.

Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika.

Stupanj suradnje s drugim 
tijelima i komunikacije sa 
strankama

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar ustrojstvenih 
jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili 
razmjene informacija.

Stupanj odgovornosti i 
utjecaj na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.
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IV. UPRAVLJANJE U SLUŽBI
Članak 11.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja voditelj.
Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog odjela 

pročelnik odgovara gradonačelniku.
Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene 

jedinice voditelj odgovara pročelniku upravnog odjela i 
gradonačelniku.

U slučaju upražnjenosti radnog mjesta ili odsutnosti 
voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice unutarnjom 
ustrojstvenom jedinicom izravno upravlja pročelnik 
upravnog odjela.

Članak 12.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove 

obavljati pravodobno i u skladu sa zakonom i drugim 
propisima, općim aktima Grada, Etičkim kodeksom 
službenika i namještenika upravnih tijela Grada Krapine,  
pravilima struke te uputama pročelnika upravnog tijela i 
voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice.

Prilikom korištenja opreme i drugih sredstava za rad 
službenici i namještenici dužni su brinuti o pravilnoj 
upotrebi, rukovanju i održavanju istih.

V. RASPORED NA RADNA MJESTA
Članak 13.

Službenici i namještenici primaju se u službu i 
raspoređuju na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom, 
ako ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu propisane 
zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto 
propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim 
Pravilnikom. 

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.
Članak 14.

Posebni uvjet za  prijam u službu i raspored na sva 
radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit.

Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može  
se primiti u službu i biti raspoređena na radno mjesto pod 
pretpostavkama propisanim zakonom.

Posebni uvjet za imenovanje unutarnjeg revizora je i 
stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova 
unutarnje revizije. 

Osoba raspoređena na radno mjesto unutarnjeg 
revizora dužna je u roku od godine dana od dana rasporeda 
na radno mjesto, odnosno stjecanja uvjeta za certificiranje 
prema uvjetima strukovnih organizacija steći stručno 
ovlaštenje iz stavka 3. ovog članka.

Rok iz stavka 4. može se produžiti sukladno odredbama 
Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Na radno mjesto za koje je kao poseban uvjet (potrebno 
stručno znanje) utvrđen certifikat iz područja javne nabave 
može biti primljena osoba koja ne posjeduje važeći 
certifikat u području javne nabave pod uvjetom da isti 
stekne u roku od 6 mjeseci od dana početka rada.

Na radno mjesto referenta za uredsko poslovanje može 
biti primljena osoba koja ne ispunjava poseban uvjet 
položenog stručnog ispita za djelatnika u pismohranama 

pod uvjetom da isti položi u roku od godine dana od dana 
početka rada.

Članak 15.
Kada je za obavljanje pojedinog radnog mjesta 

sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog 
tijela odnosno voditelj ustrojstvene jedinice raspoređuje 
obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili 
namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto 
uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I 
RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

Članak 16.
U upravnom postupku postupa službenik u čijem 

je opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje u 
upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima 
ovlašten je i za vođenje upravnog postupka koji prethodi 
rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik, kojem je u opisu poslova vođenje 
postupka ili rješavanje u upravnim stvarima, odsutan ili 
postoje pravne zapreke za njegovo postupanje ili odnosno 
radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno 
rješavanje u upravnim stvarima nadležan je pročelnik 
upravnog tijela odnosno voditelj ustrojstvene jedinice.

Ukoliko nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije 
određena zakonom, drugim propisom ili ovim Pravilnikom 
za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik 
upravnog tijela.

VII. PLAĆA
Članak 17.

Službenici i namještenici za svoj rad primaju plaću 
koja čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 
radnog mjesta na koji je službenik odnosno namještenik 
raspoređen i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za 
svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovicu za obračun plaće utvrđuje gradonačelnik 
posebnom odlukom, a Odluku o koeficijentima utvrđuje 
Gradsko vijeće.

VIII. RADNO VRIJEME
Članak 18.

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela je u pravilu od 
7,00 do 15,00, a zbog potrebe službe gradonačelnik može, 
na prijedlog pročelnika, odrediti i drugačiji raspored 
radnog vremena upravnih tijela.

Radno vrijeme za rad sa strankama, na prijedlog 
pročelnika, određuje gradonačelnik posebnom odlukom.

Dnevno radno vrijeme i radno vrijeme za rad sa 
strankama ističe se na ulazu u sjedište gradske uprave te 
na web stranici Grada Krapine.

IX. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI
Članak 19.

Lakim povredama službene dužnosti, osim onih 
propisanih zakonom, smatraju se i sljedeće povrede: 

-kršenje Etičkog kodeksa službenika i namještenika 
upravnih tijela Grada Krapine, osim kada su time ispunjena 
obilježja neke od drugih povreda službene dužnosti 
propisanih zakonom; 
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-nedolično ponašanje prema čelniku tijela, nadređenom 
i drugim službenicima i namještenicima,

-odbijanje i onemogućavanje pružanja stručne pomoći 
službenika drugim, posebno novoprimljenim službenicima 
i namještenicima, namjerno otežavanje obavljanja poslova 
drugim službenicima i namještenicima

-nepravovremeno dostavljanje ili odbijanje dostavljanja 
osobnih podataka potrebnih za funkcioniranje upravnih 
tijela Grada,  

-odbijanje stručnog usavršavanja organiziranog u 
okviru radnog vremena i priznatog kao vrijeme provedeno 
na radu, 

-dolazak u službu pod utjecajem alkohola i 
konzumiranje alkohola tijekom službe,

-nepridržavanje propisanih mjera zaštite na radu, 
nepoduzimanje mjera u svrhu otklanjanja predvidivih 
događaja koji dovode do nemogućnosti obavljanja poslova 
i zadataka u tijelima Grada, 

-diskriminirajuće ponašanje po bilo kojoj osnovi 
-osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježja 

neke od teških povreda službene dužnosti propisanih 
odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako osoba 
ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede 
službene dužnosti procijeni da nije svrhovito pokretati 
postupak zbog teške povrede službene dužnosti.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno 
u radnom odnosu u upravnim tijelima na dan stupanja na 
snagu ovog Pravilnika, nastavljaju s radom na dosadašnjim 
poslovima i zadržavaju plaću prema dosadašnjim 
propisima i aktima do donošenja rješenja o rasporedu na 
radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, koja će donijeti 
imenovani pročelnici upravnih tijela u rokovima i na način 
propisan zakonom.

Članak 21.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje 

važiti Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada 
Krapine ( Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/18 i 4/19).

Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Grada Krapine.
KLASA:022-05/20-01/0002
URBROJ: 2140/01-01-0101-20-2
Krapina, 23.4.2020.

GRADONAČELNIK
Zoran Gregurović, v.r.

OIB 18804286885, za izdavanje suglasnosti na III. 
dopunu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,  
Gradonačelnik Grada Krapine  donosi    slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Daje se suglasnost davatelju  javne usluge 
„KRAKOM“ d.o.o. Krapina, Gajeva 20, OIB 18804286885 
na III. dopunu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
za područje Grada Krapine, oznake Ur.broj: 355-12/2018, 
sa primjenom od 01.04.2020. godine.

Navedena  III. dopuna cjenika se  prilaže  i sastavni je 
dio ovog Zaključka.

2. „KRAKOM“ d.o.o. Krapina, Gajeva 20, OIB 
18804286885, se zadužuje za daljnje postupanje prema 
odredbama uvodno navedenog Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju 
komunalnim otpadom.    

KLASA:307-03/19-01/0003
URBROJ: 2140/01-04-0401-20-07
Krapina, 30.03.2020.

GRADONAČELNIK
Zoran Gregurović, v.r.

Na temelju članka 33. stavaka 7., 8. i 9. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 
broj  94/13, 73/17,  14/19 i 98/19), članka 19. stavka 3. 
Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom   („Narodne 
novine“ broj 50/17 i 84/19),  članka 36. Statuta Grada 
Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ broj 4/09,  
03/13, 1/18 i 1/20) u predmetu po zahtjevu davatelja 
javne usluge „KRAKOM“ d.o.o. Krapina, Gajeva 20, 
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