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           REPUBLIKA HRVATSKA 

  ZADARSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA PAŠMAN 

        Općinski načelnik 

 

KLASA: 024-03/23-02/ 

URBROJ: 2198-17-02/1-23-01 

Pašman, 10. siječnja 2023. 

 

 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 28. 

Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 74/10 i 125/14 – u daljnjem tekstu: Uredba) te članka 46. Statuta Općine Pašman 

(„Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21 i 4/22), na prijedlog pročelnika svih upravnih tijela, 

općinski načelnik Općine Pašman, dana 10. siječnja 2023. godine, donio je 

 

 

PRAVILNIK 

o unutarnjem redu u upravnim tijelima Općine Pašman 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Općine Pašman, nazivi i 

opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i 

druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela u skladu sa statutom i općim  aktima Općine. 

 

Članak 2. 

Poslovi koji se obavljaju u upravnim tijelima Općine Pašman određeni su Zakonom, Statutom 

Općine Pašman, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Pašman („Službeni 

glasnik Općine Pašman“, broj 8/21 – u daljnjem tekstu: Odluka) i drugim propisima. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ustrojena su sljedeća upravna tijela: 

 

1. Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije, 

2. Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove. 

 

Članak 3. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i 

odnose se na muške i ženske osobe. 

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i 

namještenika, kao i 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. 
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II. UPRAVLJANJE U SLUŽBI 

 

Članak 4. 

Radom upravnih tijela Općine Pašman rukovode pročelnici koje temeljem zakona imenuje 

općinski načelnik. 

Pročelnici organiziraju i usklađuju rad upravnih tijela. 

Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovara općinskom načelniku. 

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način 

propisan zakonom, općinski načelnik ovlastit će rješenjem za privremeno obavljanje poslova  

privremenog pročelnika upravnog tijela, iz reda službenika Općine Pašman koji ispunjavaju 

zakonom propisane uvjete za obavljanje poslova pročelnika upravnog tijela. 

 

Članak 5. 

Godišnji plan i program rada upravnog tijela donosi, uz prethodnu suglasnost općinskog 

načelnika, pročelnik upravnog odjela. 

Godišnji program rada sadrži prikaz poslova i radnih zadaća iz djelokruga upravnog tijela. 

Prijedlog godišnjeg programa za sljedeću kalendarsku godinu, pročelnik dostavlja općinskom 

načelniku do 30. prosinca tekuće godine. 

Izvješće o ostvarenju plana i programa za proteklu kalendarsku godinu izrađuje pročelnik 

upravnog tijela i podnosi ga općinskom načelniku na usvajanje najkasnije do 15. veljače tekuće 

godine. 

Službenici i namještenici upravnog tijela dužni su sudjelovati u izradi Plana i programa rada, te 

u izradi izvješća vezano uz poslove i zadaće koje izvršavaju. 

 

Članak 6. 

Poslovi u upravnom tijelu raspoređuju se po grupama poslova i izvršiteljima, sukladno 

sistematizaciji radih mjesta. 

Izvanredni poslovi ili poslovi koji nisu u opisu i popisu poslova rješavaju se raspodjelom između 

službenika i namještenika, koju raspodjelu određuje pročelnik. 

 

Članak 7. 

Službenici i namještenici općine dužni su pravovremeno i kvalitetno obavljati poslove i zadaće 

sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Općine Pašman. 

 

 

III. RASPORED NA RADNA MJESTA 

 

Članak 8. 

Sva prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja značajna za rad službenika i namještenika 

upravnih tijela Općine Pašman utvrđena su zakonima i drugim propisima, općim aktima Općine 

Pašman te odredbama Pravilnika o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u upravnim 

tijelima Općine Pašman. 
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Članak 9. 

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava 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 (''Narodne novine'', broj 74/10 i 125/14 – u daljnjem tekstu: Uredba) i ovim 

Pravilnikom. 

 

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni ispit. Osoba bez 

položenoga državnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanim zakonom. 

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom. 

 

Članak 10. 

Raspored službenika i zasnivanje radnog odnosa namještenika u upravnim tijelima vrši se prema 

odredbama zakona, te aktima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, samo u skladu s planom 

prijma u službu utvrđenim u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno 

vrijeme. 

Prijedlog Plana prijma priprema pročelnik. 

Na temelju prijedloga iz stavka 2. ovog članka, a vodeći računa o potrebama upravnog tijela i 

raspoloživim financijskim sredstvima, Općinski načelnik utvrđuje Plan prijma u službu u 

upravna tijela Općine Pašman. 

Plan prijma objavljuje se u “Službenom glasniku Općine Pašman“. 

 

Članak 11. 

Službenici upravnih tijela primaju se u radni odnos na temelju javnog natječaja, a namještenici 

na temelju oglasa. 

Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“ i web stranici Općine, a može se objaviti 

i na oglasnoj ploči Općine i u dnevnom ili tjednom tisku. 

Natječaj provodi Povjerenstvo koje imenuje pročelnik. 

Natječaj za imenovanje pročelnika provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja mora imati neparan broj, a najmanje 3 (tri) člana. 

Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža 

Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije. 

 

Članak 12. 

Stručna sprema propisana ovim Pravilnikom za pojedina radna mjesta određuje se sukladno 

akademskim i stručnim nazivima i akademskim stupnjevima propisanim Zakonom o 

akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. 

 

Članak 13. 

Osposobljenost za rad na računalu, u smislu ovog Pravilnika, dokazuje se odgovarajućom 

javnom ispravom o osposobljenosti ili neposrednom provjerom znanja. 
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IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 

 

Članak 14. 

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima, koja 

sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinome radnom mjestu. 

Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom. 

 

Članak 15. 

Kada je za obavljanje poslova pojedinoga radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, 

pročelnik upravnog tijela raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili 

namještenicima raspoređenima  na  odnosno  radno  mjesto,  uzevši  u  obzir trenutne potrebe i 

prioritete službe. 

 

 

V. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM 

STVARIMA 

 

Članak 16. 

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili 

rješavanje o upravnim stvarima. 

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji 

prethodi rješavanju upravne stvari. 

Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o 

upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno 

mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je 

pročelnik upravnog tijela. 

Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom, 

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Pašman, niti ovim Pravilnikom, za 

rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik nadležnog upravnog tijela. 

 

 

VI. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA 

 

Članak 17. 

Puno radno vrijeme službenika i namještenika je 40 sati tjedno. 

Tjedno radno vrijeme službenika i namještenika upravnih tijela Općine Pašman raspoređeno je 

na 5 (pet) radnih dana, od ponedjeljka do petka. 

 

Članak 18. 

Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje općinski 

načelnik, nakon savjetovanja s pročelnicima upravnih tijela. 

Raspored termina rada sa strankama ističe se na ulazu u sjedište općinske uprave te na web stranici 

Općine Pašman. 

 

Članak 19. 

Na zgradama u kojima djeluje općinska uprava ističu se nazivi upravnih tijela, u skladu s 

propisima o uredskom poslovanju. 
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U predvorju sjedišta općinske uprave ističe se raspored prostorija u zgradi. 

Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te 

naznaka poslova koje obavljaju. 

 

Članak 20. 

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem kutije za pritužbe, odnosno putem 

elektronske pošte. 

 

 

VII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI 

 

Članak 21. 

U smislu ovog Pravilnika, uz lake  povrede službene dužnosti navedene u pozitivno pravnim 

propisima kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, lake povrede službene dužnosti za službenike i namještenike 

Općine Pašman su i:  

1. nemaran ili nesavjestan odnos prema imovini, uredskoj opremi i materijalnim resursima 

koji su mu povjereni u službi ili u svezi sa službom ili namještenjem;  

2. nekorektan odnos i neuljudno ponašanje prema čelniku tijela, nadređenom, prema 

suradnicima, drugim službenicima i namještenicima ili strankama;  

3. korištenje autoriteta radnog mjesta na koje je službenik raspoređen u obavljanju privatnih 

poslova;  

4. neprofesionalno, pristrano i nepristojno ponašanje službenika prema građanima u 

obavljanju radnih zadataka, kao i diskriminirajuće ponašanje u ophođenju službenika s 

građanima u odnosu na njihovu političku opredijeljenost, nacionalnost, spol, rasu, vjeru, 

uvjerenja, dob, spolnu opredijeljenost, jezično ili rasno podrijetlo, invaliditet, socijalni 

položaj, obiteljski status ili bilo koju drugu osnovu;  

5. ponašanje službenika u odnosu prema građanima koje je protivno načelima učinkovitosti, 

dosljednosti, objektivnosti i nepristranosti te dostupnosti informacija;  

6. neopravdano odbijanje suradnje s drugim službenicima i namještenicima u zajedničkom 

izvršavanju posla;  

7. prikrivanje manjih oštećenja na imovini ili sredstvima povjerenim službeniku ili 

namješteniku u službi ili u svezi sa službom;  

8. neobavještavanje pročelnika ili od njega ovlaštenog službenika u slučaju većeg 

zakašnjenja prilikom dolaska na posao ili ranijeg odlaska s posla. 

 

 

VIII. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA 

 

Članak 22. 

Službenici u upravnim tijelima Općine Pašman imaju pravo i dužnost usavršavati svoje stručne 

sposobnosti i vještine radi bržeg i efikasnijeg obavljanja svojih poslova i radnih zadataka svog 

radnog mjesta i drugih poslova iz djelokruga upravnog tijela. 

Stručno osposobljavanje provodi se radi postizanja nivoa stručnih djelatnika, a osobito radi 

upoznavanja s novim metodama rada i sredstvima koja se koriste u radu. 

Službenici u Općini Pašman poticati će se na trajno osposobljavanje i usavršavanje putem 

tečajeva, seminara i školovanja. 

 

Članak 23. 

Službenik i namještenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili 
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usavršavanja na koje je upućen od strane Općine Pašman ima pravo na plaćeni dopust: 

- za svaki ispit po predmetu 2 dana, 

- za diplomski rad 5 dana. 

Službenik i namještenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili 

usavršavanja za vlastite potrebe ima pravo na plaćeni dopust: 

- za svaki ispit po predmetu 1 dan, 

- za diplomski rad 2 dana. 

Rješenje o korištenju navedenih prava za službenike i namještenike donosi pročelnik nadležnog 

upravnog tijela, a za pročelnika općinski načelnik. 

 

 

IX. GODIŠNJI ODMOR 

 

Članak 24. 

Službenik i namještenik ima u svakoj kalendarskoj godini pravo na godišnji odmor u trajanju od 

najmanje četiri tjedna, odnosno 20 radnih dana obzirom da je, sukladno članku 17. stavku 2. 

ovog Pravilnika, radno vrijeme službenika i namještenika upravni tijela Općine Pašman 

raspoređeno na 5 (pet) radnih dana, od ponedjeljka do petka. 

Službenik i namještenik stječe pravo na godišnji odmor sukladno pravilima određenim Zakonom 

o radu. 

Ništavan je sporazum o odricanju prava na godišnji odmor ili o isplati naknade umjesto korištenja 

godišnjeg odmora. 

 

Članak 25. 

Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, blagdani i neradni 

dani određeni zakonom. 

Razdoblje privremene nesposobnosti za rad koje je utvrdio ovlašteni liječnik ne uračunava se u 

trajanje godišnjeg odmora. 

Za svako ostvarenje prava iz prethodnog stavka ovog članka službenik mora dostaviti dokaz o 

zdravstvenom stanju, odnosno invalidnosti ili rodni list djeteta. 

 

Članak 26. 

Godišnji odmor od četiri tjedna, odnosno 20 radnih dana, uvećava se prema pojedinačno 

određenim mjerilima u Pravilniku o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u 

upravnim tijelima Općine Pašman. 

Plan korištenja godišnjeg odmora sastavlja pročelnik nadležnog upravnog tijela. 

 

 

X.   PRESTANAK SLUŽBE 

 

Članak 27. 

Službeniku i namješteniku u upravnim tijelima prestaje služba: 

- sporazumom, 

- istekom roka 

- otkazom, 

- po sili zakona, 

- na drugi način propisan Zakonom, 

O prestanku službe donosi se rješenje u roku od osam dana od nastupa okolnosti koje su razlog 

za prestanak službe.
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XI.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 28. 

Službenici i namještenici zatečeni u službi u  upravnim tijelima Općine Pašman na dan 

stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim 

Pravilnikom, u roku od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

 

Službenicima i namještenicima će rješenjem o rasporedu biti utvrđene obveze sadržane u 

rješenjima o rasporedu koja će se donijeti nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

Službenici odnosno namještenici koji na dan rasporeda ne ispunjavaju uvjet za raspored na 

radno mjesto stavljaju se na raspolaganje sukladnom propisima o radnim odnosima. 

 

Članak 29. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu u upravnim 

tijelima  Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“, broj 8/22). 

 

Članak 30. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Pašman“. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

               Krešimir Ćosić, mag.oec. 
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UNUTARNJE USTROJSTVO I SISTEMATIZACIJA RADNIH 

MJESTA U UPRAVNIM TIJELIMA OPĆINE PAŠMAN  

 

1. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I FINANCIJE 
 

1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE, KOMUNALNI 

SUSTAV I FINANCIJE 
Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

I. Glavni rukovoditelj - 1. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- rukovodi radom upravnog odjela i vodi brigu za efikasno, zakonito i racionalno 

obavljanje zadataka upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim 

upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i 

namještenika upravnog odjela, pravima dužnosnika te provodi postupak prijema u službu 

službenika i namještenika 

15 

- neposredno rukovodi službenicima i namještenicima u upravnom odjelu i pomaže 

službenicima upravnog odjela u radu na najsloženijim poslovima 

10 

- prati zakone, podzakonske akte i ostale propise i daje stručna mišljenja i savjete iz 

područja primjene zakona kojima se uređuje ustrojstvo i nadležnost jedinica lokalne 

samouprave te izrađuje prijedloge akata iz djelokruga upravnog odjela i vodi brigu o 

usklađenosti tih akata sa zakonom, podzakonskim aktima i Statutom Općine Pašman 

10 

- prati pripremu sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman stalnih i povremenih radnih 

tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika te obavlja poslove objave akata za potrebe 

Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, pomaže predsjedniku Općinskog vijeća, 

predsjednicima klubova vijećnika i predsjednicima radnih tijela u formuliranju 

zaključaka, amandmana i odluka 

10 

- prati i sudjeluje u izradi prijedloga Proračuna te projekcija za dvogodišnje razdoblje, 

izmjena i dopuna Proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, 

sudjeluje u izradi uputa za izradu prijedloga Proračuna i financijskih planova, izrađuje 

kvartalne i godišnje te konsolidirana financijska izvješća, analizira mjesečne izvještaje o 

izvršenju Proračuna 

5 

- poslovi vezani uz pripremu i provođenje izbora na svim razinama kao i poslovi vezani 

uz neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima  5 

- zastupa Općinu Pašman pred pravosudnim, upravnim i drugim tijelima iz djelokruga 

Općine Pašman, obavlja pravne i stručne poslove vezane uz imovinskopravne poslove, 

izrađuje nacrte prijedloga akata iz imovinskopravnih poslova, pokreće postupke 

uknjižbe, sređivanja i vođenja evidencije imovine u vlasništvu Općine Pašman te 

priprema dokumentaciju za promet i raspolaganje imovinom Općine Pašman 

10 

- obavlja poslove vezane uz suradnju s nadležnim državnim, županijskim, gradskim i 5 
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drugim tijelima, odvjetničkim uredima, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama 

te organizira i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave te drugim institucijama u zemlji i inozemstvu 

- poslovi koordiniranja protokolarnih aktivnosti Općinskog načelnika, informiranja 

građana o aktivnostima općinskog načelnika, Općinskog vijeća i upravnih tijela Općine 

Pašman, poslovi pripreme istupa općinskog načelnika kao i poslovi suradnje Općine 

Pašman s drugim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 

u zemlji i inozemstvu 

5 

- donosi rješenja i druge akte u upravnom postupku iz područja službeničkih odnosa za 

službenike Odjela 
5 

- izrađuje prijedloge ugovora iz djelokruga upravnog odjela, vodi evidencije ugovora te 

brine o njihovom izvršavanju, pruža stručnu pomoć za potrebe izrade ugovora iz 

djelokruga drugih upravnih tijela, obavlja poslove vezane uz javnu nabavu te predlaže 

Plan javne nabave, izrađuje ugovore nakon provedenih postupaka javne nabave 

5 

-koordinira poslove vezanih uz naplatu potraživanja te koordiniranje aktivnosti vezanih 

uz naplatu potraživanja 
5 

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika 5 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

1. Magistar/magistra pravne struke  

2. Najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebno za uspješno 

upravljanje upravnim odjelom, položen vozački ispit B kategorije 

4. Položen državni ispit  

5. Važeći certifikat u području javne nabave 

6. Poznavanje rada na računalu 

STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i 

koordiniranje povjerenih poslova, doprinosu razvoja novih koncepata, te 

rješavanja strateških zadaća  

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti posla koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o 

najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama 

vezanima uz određenu politiku upravnog odjela 

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 politike i njenu provedbu 

STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog odjela od utjecaja na 

provedbu plana i programa upravnog odjela  

 

2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE, KOMUNALNE I PRAVNE 

POSLOVE 
Broj izvršitelja: 2 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI 
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RANG 

II. Viši stručni suradnik - 6. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- vodi i rješava složenije neupravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog odjela 10 

- pruža poslove pravne pomoći drugim upravnim tijelima a vezanim uz primjenu propisa 

iz djelokruga lokalne samouprave 

10 

- obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripreme i organiziranja sjednica 

Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela te informiranja javnosti o njihovom radu, 

obavlja sve poslove vezane uz pravovremeno održavanje sjednica radnih tijela kao i 

dostave zaključaka radnih tijela na daljnje postupanje 

10 

- čuva izvornu dokumentaciju akata Općinskog vijeća, stalnih i povremenih radnih tijela 

Općinskog vijeća te dostavlja akte na nadzor nadležnim središnjim tijelima državne 

uprave 

5 

- prati rad Savjeta mladih i pruža stručnu pomoć njihovom radu i predlaže programe 

za provođenje aktivnosti mladih te drugih stalnih ili povremenih tijela osnovanih 

posebnom odlukom Općinskog vijeća ili općinskog načelnika 

10 

- prima predstavke i pritužbe građana na rad tijela Općine Pašman, brine o njihovom 

rješavanju, obavlja poslove službenika za ostvarivanje prava na pristup informacijama, 

obavlja poslove službenika za zaštitu osobnih podataka 

5 

- prati propise koji se odnose na uređivanje imovinsko-pravnih odnosa, izrađuje nacrte i 

prijedloge najsloženijih akata u vezi sa stjecanjem i raspolaganjem imovinom te vezane 

uz komunalno gospodarstvo 

10 

- rješava u upravnom postupku po žalbama na rješenja za komunalnu naknadu, poreza 

na kuću za odmor i komunalni doprinos 
20 

- priprema potrebnu dokumentaciju za imovinsko-pravne sporove, izrađuje podneske 

radi pokretanja postupaka pred sudom radi utvrđivanja i uknjižbe prava vlasništva 

Općine Pašman, sudjeluje u zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima, postupcima u 

vezi pripreme obnove zemljišnih knjiga i postupcima pred katastrom, izrađuje ugovore, 

izrađuje stručne materijale za provedbu natječaja 

10 

- prati realizaciju ugovora o obavljanju određenih usluga u području komunalnih 

djelatnosti, prati rad komunalnih trgovačkih društava iz područja komunalnog 

gospodarstva, prati i koordinira poslove komunalnog redarstva 

5 

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika 5 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

1. Magistar/magistra pravne struke  

2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. Položen vozački ispit B kategorije 

4. Položen državni ispit  

5. Poznavanje rada na računalu 
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STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove 

unutar odjela  

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti u radu koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 

nadzor i upute nadređenog službenika 

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   

STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stalna stručna komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar odjela te 

povremenu komunikaciju izvan odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene 

informacije  

 

 

3. UPRAVNI REFERENT ZA GRADITELJSTVO, PROSTORONO UREĐENJE 

I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

III. Referent - 11. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- koordinira i odgovara za pravilno, zakonito i pravovremeno obavljanja poslova iz 

domena prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša,  

5 

- nadzire obavljanje poslova održavanja komunalne infrastrukture, organizira i 

koordinira poslove otkrivanja i zabrane bespravne gradnje; utvrđuje nivo uređenja 

nerazvrstanih cesta; 

10 

- sudjeluje u poslovima utvrđivanja  komunalne naknade, komunalnog doprinosa i 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
20 

- vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz oblasti komunalnog 

gospodarstva te postupku nezakonito izgrađenih zgrada  
20 

- priprema rješenja za održavanje bespravno sagrađenih građevina u prostoru, te vodi 

brigu o ažurnosti naplate i izdaje potvrde o naplati istih 
20 

- priprema rješenja za plaćanje komunalnog doprinosa na osnovu tehničke 

dokumentacije, te vodi evidenciju o obveznicima i naplati komunalnog doprinosa… 
10 

- sudjeluje u postupku prisilne naplate komunalnog doprinosa i naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 
5 

- prati propise od značaja za poslove  radnog mjesta, prati i analizira stanje u 

djelatnostima iz područja svoga rada, sudjeluje u izradi  općih i pojedinačnih akata 
5 

- obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima općine te po nalogu Pročelnika 5 
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OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

1. Srednja stručna sprema građevinske ili tehničke struke 

2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. Položen državni ispit 

4. Poznavanje rada na računalu 

STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove 

koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih 

tehnika   

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog   

STUPANJ 

ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 

službenik radi, te pravilnu izmjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i 

stručnih tehnika    

STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar a povremeno i 

izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacije  

 

 

 

4. UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE PISARNICE I ODNOSA SA 

JAVNOŠĆU  
Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

III. Referent - 11. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- koordinira i odgovara za pravilno, zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz 

domena upravno-administrativnih poslova te obavlja složene poslove vezane uz 

odnose s javnošću a u cilju pravovremenih i kvalitetnih informacija iz djelokruga rada 

općinskog načelnika i Općinskog vijeća 

5 

- vodi i organizira pismohranu i brine o zakonitom postupanju s arhivskom građom, 

provodi postupak izlučivanja arhivske građe prema važećim propisima 

10 

- obavlja uredske poslove za načelnika i pročelnika, obavlja poslove fotokopiranja i 

prijepisa materijala, 
5 

- obavlja poslove u vezi pripremanja sjednica općinskog vijeća, odgovara za ažurnost 

pripreme i vođenje sjednice vijeća, te izrade zapisnika, vodi zapisnike na sjednicama 

Općinskog vijeća, te njihovih radnih tijela, izrađuje ih, obavlja poslove tehničke 

pripreme i otpreme verifikacionog materijala, vodi evidenciju o sjednicama 

5 
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Općinskog vijeća, radnih tijela, te o prisutnosti vijećnika, dostavlja opće akte 

Općinskog vijeća nakon donošenja na kontrolu zakonitosti,  

- organizira i obavlja tehničke poslove za potrebe općinskog načelnika i pročelnika, 

te izrađuje neupravne akte za potrebe općinskog načelnika i pročelnika 
5 

- dostavlja općinskom načelniku izravne zahtjeve čije je rješavanje u nadležnosti 

općine u svrhu dodjele u rad nadležnom upravnom tijelu Općine Pašman 
5 

- vodi evidenciju o uredskom materijalu 5 

- vodi poslove pisarnice – urudžbenog zapisnika, interne dostavne knjige, registar 

urudžbenog zapisnika, arhivsku knjigu, prima, otvara, signira i kontrolira prispjelu 

poštu, te otprema poštu  

20 

- vodi registar klasifikacijskih oznaka radi lakšeg i bržeg pronalaženja klasifikacijske 

oznake  
5 

- vodi arhivsku knjigu s cjelokupnim popisom arhivske građe te drugih evidencija na 

temelju kojih izdaje preslike dokumenata i uvjerenja te brine se da arhivska građa 

bude u sređenom stanju a prostorija za arhivu  ispunjava uvjete za arhiviranje 

5 

- obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove protokola koji obuhvaćaju 

organizaciju i provođenje događaja i vođenje evidencije na kojima su nazočni 

dužnosnici i druge osobe koje predstavljaju Općinu Pašman za vrijeme svečanih, 

radnih posjeta te drugih primanja 

5 

- sudjeluje u organiziranju prigodnih svečanosti i sudjeluje u protokolarnim 

događajima za potrebe općinskog načelnika, sudjeluje u organizaciji i pripremi 

sastanaka te prijema delegacije vezanih za poslove lokalne, regionalne i međunarodne 

suradnje, obavlja poslove organizacije primanja, posjeta, dočeka gostiju prilikom 

službenih posjeta i sastanaka za potrebe općinskog načelnika i Općinskog vijeća  

5 

- informira građane o aktivnostima općinskog načelnika, Općinskog vijeća i upravnih 

tijela Općine Pašman, poslove pripreme istupa općinskog načelnika kao i poslovi 

suradnje s drugim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u zemlji i inozemstvu 

5 

- priprema press konferencije, intervjue te oblikuje i priprema sve informacije za 

objavu iz djelokruga rada općinskog načelnika i upravnih odjela Općine Pašman 
5 

- objavljuje na web stranici Općine Pašman općinske informacije, power-point 

prezentacije, video materijale općinskih aktivnosti, prigodne čestitke te organizira 

prigodne tribine  

5 

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika 5 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

1. Srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke 

2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. Položen državni ispit  

4. Položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva 

5. Poznavanje rada na računalu 

STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove 

koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih 

tehnika   



Stranica 15 – Broj 2  „Službeni glasnik Općine Pašman“ 11. siječnja 2023. godine 

 

 

 

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog   

STUPANJ 

ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 

službenik radi, te pravilnu izmjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i 

stručnih tehnika    

STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar a povremeno i 

izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacije  

 

 

 

5. REFERENT – KOMUNALNI REDAR  Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

III. Referent - 11. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- obavlja poslove nadzora nad provedbom komunalnog reda sukladno zakonu i 

drugim propisima, vodi postupak i rješava u upravnim stvarima, izdaje obvezne 

prekršajne naloge  

30 

- nalaže uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja 

nadležnih tijela Općine Pašman, zabranjuje uporabu neispravnog komunalnog objekta 

ili uređaja dok se ne uklone uočeni nedostaci 

20 

- pokreće prekršajni postupak, izriče i naplaćuje novčane kazne te druge kazne za koje 

je ovlašten, poduzima mjere i kazne za koje je ovlašten 
10 

- provodi nadzor nad održavanje otvorenih kanala, divljih deponija otpada 10 

- vodi postupak u upravnim stvarima iz nadležnosti komunalnog redara propisane 

zakonskim i podzakonskim aktima iz područja građevinarstva, održivog 

gospodarenjem otpadom, autotaksi prijevoza putnika, područja kojim se uređuju 

nerazvrstane ceste i područja kojima se uređuje održavanje kućnih ljubimaca i zaštite 

od buke 

10 

- sudjeluje u prikupljanju podataka za vođenje evidencije općinskih pokretnina i 

nekretnina i državnog poljoprivrednog zemljišta-priprema postupka prodaje, zakupa, 

koncesije istih, surađuje i koordinira u radu Općine i mjesnih odbora, vodi brigu o 

otklanjanju kvarova na javnoj rasvjeti, namještaju i opremi i daje prijedloge za 

njihovo otklanjanje, vodi poslove nabave komunalnih radova i nagleda izvršenje istih 

s ugovornim izvršiteljem 

10 

- prati propise iz područja komunalnog gospodarstva važne za primjenu Odluke o 

komunalnom redu 
5 

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika 5 
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OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

1. Gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno 

srednjoškolsko obrazovanje 

2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. Položen državni ispit 

4. Poznavanje rada na računalu 

5. Položen vozački ispit za B kategoriju 

STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 

zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih 

tehnika   

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 

službenika  

STUPANJ 

ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 

službenik radi, te pravilnu izmjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i 

stručnih tehnika    

STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar a povremeno i 

izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacije  

 

 

6. REFERENT – KOMUNALNO PROMETNI REDAR  Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

III. Referent - 11. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- obavlja poslove nadzora nad provedbom komunalnog reda sukladno zakonu i 

drugim propisima, vodi postupak i rješava u upravnim stvarima, izdaje obvezne 

prekršajne naloge  

10 

- nalaže uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja 

nadležnih tijela Općine Pašman, zabranjuje uporabu neispravnog komunalnog objekta 

ili uređaja dok se ne uklone uočeni nedostaci 

10 

- pokreće prekršajni postupak, izriče i naplaćuje novčane kazne te druge kazne za koje 

je ovlašten, poduzima mjere i kazne za koje je ovlašten 
10 

- obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se tiču obavljanja prometa i regulacije 

parkiranja području Općine Pašman  

20 
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- brine o neometanom odvijanju prometa i regulaciji parkiranja na području Općine 

Pašman u suradnji s drugim nadležnim tijelima i trgovačkim društvima 

10 

- izriče kazne za aktivnosti koje predstavljaju kršenje prometnih pravila  10 

- obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove 

nesmetanog odvijanja prometa na području Općine Pašman 
10 

- izrađuje akte iz djelokruga prometa i prati propise iz djelokruga prometa  10 

- donosi rješenja kojim nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u cilju održavanja 

nesmetanog prometa, predlaže pokretanje prekršajnog postupka te provodi izvršenje 

rješenja 

5 

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika 5 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

1. Gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno 

srednjoškolsko obrazovanje 

2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. Položen državni ispit 

4. Završen program osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara 

5. Poznavanje rada na računalu 

6. Položen vozački ispit za B kategoriju 

STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 

zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih 

tehnika   

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 

službenika  

STUPANJ 

ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 

službenik radi, te pravilnu izmjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i 

stručnih tehnika    

STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar a povremeno i 

izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacije  

 

 

7. SPREMAČICA Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

IV. Namještenik II. 2 13. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  
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OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- obavlja poslove čišćenja općinske uprave uključujući urede, zajedničke dijelove 

zgrade, sanitarne čvorove i ostale prostorije  

70 

- prazni koševe, usisava, briše stolove, pere staklene površine 20 

- za slučaj potrebe obavlja poslove dostave pismena  5 

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika 5 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 
1. Niža stručna sprema ili osnovna škola 

STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-

tehničke poslove    

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 

službenika  

STUPANJ 

ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 

radi  

 
 

1.1. ODJSEK ZA FINANCIJSKO-PRORAČUNSKE POSLOVE 

8. VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJSKO – PRORAČUNSKE POSLOVE Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

I. Rukovoditelj - 7. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- sudjeluje u izradi Nacrta proračuna Općine, Rebalansa proračuna i nacrta Odluke o 

privremenom financiranju, te u izradi periodičnog i godišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna, 

10 

- koordinira i odgovara za pravilno, zakonito i pravovremeno obavljanja poslova iz 

domena financijskih i računovodstvenih poslova, prati propise od značaja za poslove 

radnog mjesta te odgovara za primjenu pozitivnih propisa koji se odnose na financije i 

računovodstvo 

10 

- kontrolira vođenje propisanih računovodstvenih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i 

pomoćne knjige  10 
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- kontrolira i knjiži sve poslovne događaje i prati ostvarenje prihoda i rashoda te brine se 

o ažurnosti naplate svih potraživanja,  15 

- kontrolira i usmjerava namjensko trošenje proračunskih sredstava,  odgovara za 

ažurnost i točnost vođenja sve dokumentacije vezane za sredstva proračuna 
10 

- izrađuje sve potrebne izvještaje o prihodima i rashodima  te statističke izvještaje 5 

- sudjeluje u izradi analiza poslovanja i likvidnosti Općine, analiza ostvarenja prihoda 

i rashoda, te izradi statističkih izvještaja,  
5 

- izrađuje periodične i godišnje obračune proračuna 10 

- vrši plaćanje i kontiranje svih ulaznih računa (e-računa) te vodi cjelokupno 

blagajničko poslovanje 
10 

- prima i kontrolira dokumentaciju za obračun stipendija i drugih naknada, vrši obračun 

stipendija, i drugih  naknada, te ih provodi kroz sustav joppd, usklađuje obveze sa 

poreznom upravom,  

5 

- obavlja poslove izrade upitnika o fiskalnoj odgovornosti 5 

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika 5 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

1. Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne 

struke 

2. Najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. Položen državni ispit 

4. Poznavanje rada na računalu 

STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu 

službenicima u rješavanju složenih zadaća unutarnje ustrojstvene jedinice   

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena 

češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema 

STUPANJ 

ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 

službenik radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu 

primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim 

jedinicama   

STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj učestalosti stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 

upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacije  

 

 

9. STRUČNI SURADNIK ZA NAPLATU OPĆINSKIH PRIHODA Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

III. Stručni suradnik - 8. 
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OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

 OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- obavlja poslove razreza i naplate općinskih poreza i komunalne naknade fizičkih osoba, 

izrađuje prijedloge za prisilnu naplatu poreza i komunalne naknada fizičkih osoba  

20 

-poduzima mjere za kvalitetniju naplatu općinskih poreza i komunalne naknade za 

fizičke osobe te u vezi toga vrši propisane evidencije, priprema dokumentaciju za 

provođenje sudskih odnosno ovršnih postupaka, priprema i obrađuje podatke za ovrhu te 

obavlja poslove u žalbenim postupcima i postupcima prisilne naplate, brine o ažurnosti i 

rokovima naplate te poduzima propisane zakonske ili ugovorne mjere, 

20 

- vodi evidenciju i ažurira obveznike fizičke osobe komunalne naknade, poreza na kuće 

za odmor i ostalih prihoda općine, izdaje račune i uplatnice, prati izvršenje naplate, te 

obavlja sve administrativne poslove u vezi s navedenim 

30 

- izvješćuje i sastavlja izvješće o izvršenju naplate te predlaže i obrazlaže pročelniku 

zahtjeve građana vezano uz utvrđene obveze 5 

- prima i kontrolira dokumentaciju za obračun plaća, naknada službenika i namještenika, 

ugovora o djelu putnih naloga i ostalih isplata službenih putovanja, vrši obračun plaća, 

naknada službenika i namještenika, ugovora o djelu, putnih naloga i ostalih naknada 

službenog puta te ih provodi kroz sustav joppd, usklađuje obveze sa poreznom upravom, 

vodi porezne kartice, izvršava administrativne, sudske i druge zabrane na plaću za 

službenike i namještenike 

10 

- izrađuje opomene za nepravovremenu naplatu, obračunava kamatu 10 

- obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima općine te po nalogu Pročelnika 5 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

1. Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne 

struke 

2. Najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. Položen državni ispit 

4. Poznavanje rada na računalu 

STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti posla 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  

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti koji je ograničena povremenim nadzorom i uputama od 

strane nadređenog službenika 

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    

STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar a povremeno i 

izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacije  
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10. FINANCIJSKI REFERENT Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

III. Referent - 11. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- vodi pomoćnu knjigovodstvenu evidenciju (pomoćne evidencije danih i primljenih 

jamstava i garancija, dugotrajne imovine, sitnog inventara i ostale pomoćne 

evidencije prema posebnim propisima i potrebama) 

10 

- vrši obračun i naplatu zakupa poslovnih prostora, javnih površina i koncesija, 

sastavlja opomene, piše prijedloge za utuživanje potraživanja  temelju kojih se 

utužuje, izrađuje i izdaje potvrde o uplaćenim potraživanjima 

10 

- za pravne osobe vrši obračun i naplatu komunalne naknade, sastavlja opomene, piše 

prijedloge za utuživanje potraživanja  temelju kojih se utužuje,  
10 

- vodi materijalno knjigovodstvo, pomoćnu knjigovodstvenu evidenciju i analitičko 

knjigovodstvo zakupnina i koncesija te komunalne naknade za pravne osobe 
10 

- vodi evidenciju o cjelokupnoj imovini općine 10 

- za proračunskog korisnika DV „Bodulić“ izrađuje Nacrt financijskog plana, te 

izrađuje periodično i godišnje izvještaje o izvršenju plana proračunskog korisnika, 
5 

- za proračunskog korisnika DV „Bodulić“ kontrolira i knjiži sve poslovne događaje 

i prati ostvarenje prihoda i rashoda te brine se o ažurnosti naplate potraživanja, 
10 

- za proračunskog korisnika DV „Bodulić“ vrši plaćanje i kontiranje svih ulaznih 

računa (e-računa) te vodi cjelokupno blagajničko poslovanje, i drugih 

računovodstvenih poslova proračunskog korisnika DV „Bodulić“ 

10 

- za proračunskog korisnika DV „Bodulić“ prima i kontrolira dokumentaciju za 

obračun plaća djelatnika vrtića, naknada djelatnika vrtića, ugovora o djelu, putnih 

naloga i ostalih isplata službenih putovanja djelatnika vrtića, vrši obračun plaće 

djelatnika vrtića, naknada djelatnika vrtića, ugovora o djelu, putnih naloga i ostalih 

naknada službenog puta djelatnika vrtića te ih provodi kroz sustav joppd, usklađuje 

obveze sa poreznom upravom, vodi porezne kartice, izvršava administrativne, sudske 

i druge zabrane na plaću za djelatnike vrtića 

20 

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika 5 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

1. Srednja stručna sprema ekonomske struke 

2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. Položen državni ispit 

4. Poznavanje rada na računalu 

STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti posla koji uključuje manje složene poslove s ograničenim 

brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se 
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primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili 

stručnih tehnika  

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti koji je ograničena povremenim nadzorom i uputama od 

strane nadređenog službenika 

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    

STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar a povremeno i 

izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacije  

 

 

2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU 

FONDOVE 
 

1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI I EU FONDOVE 
Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

I. Glavni rukovoditelj - 1. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- rukovodi radom upravnog odjela i vodi brigu za efikasno, zakonito i racionalno 

obavljanje zadataka upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim 

upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika 

upravnog odjela 

15 

- neposredno rukovodi službenicima i namještenicima u upravnom odjelu i pomaže 

službenicima upravnog odjela u radu na najsloženijim poslovima 

10 

- prati zakone, podzakonske akte i ostale propise i daje stručna mišljenja i savjete iz 

područja primjene zakona kojima se uređuje ustrojstvo i nadležnost jedinica lokalne 

samouprave te izrađuje prijedloge akata iz djelokruga upravnog odjela i vodi brigu o 

usklađenosti tih akata sa zakonom, podzakonskim aktima i Statutom Općine Pašman 

10 

- prati i sudjeluje u izradi prijedloga Proračuna te projekcija za dvogodišnje razdoblje, 

izmjena i dopuna Proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, 

sudjeluje u izradi uputa za izradu prijedloga Proračuna i financijskih planova, izrađuje 

kvartalne i godišnje te konsolidirana financijska izvješća, analizira mjesečne izvještaje o 

izvršenju Proračuna 

5 

- kreira politiku gospodarskih djelatnosti Općine Pašman, analizira i prati stanje i kretanje 

gospodarstva, te predlaže mjere za pomoć gospodarstvenicima koji su registrirani na 
5 
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području Općine Pašman te izrađuje prijedloge akata iz područja gospodarstva 

- koordinira i po potrebi sudjeluje u prijavama na natječaje na državne i inozemne 

fondove, ministarstva i druge institucije, predlaže i sudjeluje u pripremi strategijskih 

odluka za razvoj Općine Pašman 

5 

- sudjeluje u izradi ekonomskih analiza stanja u određenom području 5 

- priprema projektne prijedloge za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije kao 

i nacionalnih i drugih fondova, te je odgovorna osoba za realizaciju projekata za koje su 

dobivena sredstva iz fondova Europske unije, nacionalnih i drugih fondova, surađuje sa 

nadležnom razvojnom agencijom i drugim pravnim osobama u pripremi projekata 

5 

- koordinira realizaciju projekata od interesa Općine Pašman sa trgovačkim društvima i  

ustanovama kojima je vlasnik Općina Pašman 
5 

- izrađuje programe potpora i prati njihovo izvršenje radi unapređenja poljoprivrede i 

ruralnog razvoja na području Općine Pašman 
5 

- vodi poslove vezane uz koncesije i koncesijska odobrenja 5 

- prati propise iz područja obrazovanja, udruga, kulture, sporta, vatrogastva, 

predškolskog odgoja, socijalne politike, zdravstva, braniteljske problematike, 

pronatalitetne politike, civilne zaštite, zaštite od požara, zaštite i spašavanja 
5 

- riješava neupravne predmete iz područja društvenih djelatnosti, stipendiranje učenika 

i studenata te sve administrativne poslove vezane uz udruge koje djeluju na području 

Općine Pašman 

5 

- sudjeluje u pripremi i provedbi sajmova i manifestacija 5 

- donosi rješenja i druge akte u upravnom postupku iz područja službeničkih odnosa za 

službenike Odjela 
5 

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika 5 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

1. Magistar/magistra tehničke struke  

2. Najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebno za uspješno 

upravljanje upravnim odjelom, položen vozački ispit B kategorije 

4. Položen državni ispit  

5. Poznavanje rada na računalu 

STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i 

koordiniranje povjerenih poslova, doprinosu razvoja novih koncepata, te 

rješavanja strateških zadaća  

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti posla koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o 

najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama 

vezanima uz određenu politiku upravnog odjela 

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 politike i njenu provedbu 
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STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog odjela od utjecaja na 

provedbu plana i programa upravnog odjela  

 

 

2. ADMINISTRATIVNI REFERENT  Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

III. Referent - 11. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

POSTOTAK PUNOG 

RADNOG 

VREMENA 

- obavlja uredske poslove za pročelnika, obavlja poslove fotokopiranja i prijepisa 

materijala, 
20 

- koordinira i odgovara za pravilno, zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz 

domena upravno-administrativnih poslova odjela 

20 

- vodi bazu podataka o projektima Općine Pašman i projektima Europske unije na 

području Općine Pašman 
10 

- sudjeluje u realizaciji javnih programa i događaja u kulturi te koordinira sve 

aktivnosti vezane uz događanja iz područja kulture, sporta, odgoja i obrazovanja od 

posebnog interesa za Općinu Pašman i pruža tehničku pomoć udrugama građana 

10 

- vodi evidenciju udruga iz djelatnosti kulture, sporta, i dobrovljnih vatrogasnih 

društava, brine o pravovremenom dostavljanju programa rada i financijskih izvještaja 

udruga te vodi evidenciju sportskih objekata u vlasništvu Općine Pašman 

10 

- prati i vodi brigu o provedbi zakona i propisa iz područja civilne zaštite, zaštite od 

požara, zaštite na radu te izrađuje opće i pojedinačne akte te prikuplja podatke i 

sudjeluje u izradi i ažuriranju planskih dokumenata iz tih područja, vodi propisane 

evidencije i zapisnike te izrađuje izvješća iz područja civilne zaštite, zaštite od požara 

i zaštite na radu 

10 

- prati realizaciju programa iz područja gospodarstva, obrta, malog i srednjeg 

poduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja 
10 

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika 10 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJSKU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

1. Srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke 

2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. Položen državni ispit 

4. Položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva 

5. Poznavanje rada na računalu 
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STUPANJ SLOŽENOSTI 

POSLOVA 

Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove 

koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih 

tehnika   

STUPANJ 

SAMOSTALNOSTI U 

RADU 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog   

STUPANJ 

ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 

službenik radi, te pravilnu izmjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i 

stručnih tehnika    

STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar a povremeno i 

izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacije  
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           REPUBLIKA HRVATSKA 

  ZADARSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA PAŠMAN 

        Općinski načelnik 

 

KLASA: 114-01/23-01/1 

URBROJ: 2198-17-02/1-23-1 

Pašman, 10. siječnja 2023. 

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni 

tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Općine Pašman („Službeni 

glasnik Općine Pašman“ broj 1/21 i 4/22), Općinski načelnik Općine Pašman, dana 10. siječnja 

2023. godine donosi 

 

 

PRAVILNIK 

O NAČINU EVIDENTIRANJA DOLASKA NA RAD I KONTROLE RADNOG 

VREMENA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE PAŠMAN 

 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način evidentiranja dolaska na rad, odlaska s rada i izlazaka u 

tijeku radnog vremena iz radnih prostorija službenika i namještenika Općine Pašman radi 

službenih i privatnih potreba.  

 

Članak 2. 

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka i ukupno iznosi 

40 sati.  

 

Dnevno radno vrijeme svakog radnog dana traje 8 sati.  

 

Članak 3. 

Prisustvovanje na radu te ulazak i izlazak iz zgrade kao i razlog izlaska, službenici i 

namještenici dužni su evidentirati kontrolnom karticom pri svakom ulasku i izlasku.  

 

Članak 4. 

Radno vrijeme u upravnim tijelima Općine Pašman počinje u 7,00 sati, a završava u 15,00 sati.  

 

Radno vrijeme namještenice raspoređenoj na radnom mjestu spremačice u Općini Pašman 

počinje u 14,30 sati, a završava u 18,30 sati. 

 

Članak 5. 

Službenici i namještenici Općine Pašman koriste pauzu za dnevni odmor u trajanju od 30 

minuta.  
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To vrijeme počinje od 12,00 do 12,30 sati, odnosno namještenici raspoređenoj na radnom 

mjestu spremačice u Općini Pašman od 16,30 do 17,00 sati.  

 

 

 

Članak 6. 

Stranke se u upravnim tijelima Općine Pašman primaju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 

sati. 

 

Članak 7. 

Prilikom izlaska iz zgrade službenici i namještenici dužni su se javiti nadređenom pročelniku 

odjela, a pročelnici upravnih tijela Općinskom načelniku.  

 

U upravnom tijelu vodi se pisana evidencija o izlascima zaposlenika.  

 

Članak 8. 

Izlist kontrole evidencije ulazaka i izlazaka u zgradu sa kontrolne kartice za službenike i 

namještenike pročelnik upravnog odjela nadležnog za opće poslove izlistat će zadnjeg radnog 

dana u mjesecu.      

 

Nakon usporedbe evidencije radnog vremena sa kontrolne kartice i evidencije koja se vodi u 

upravnom tijelu pročelnik upravnog odjela nadležnog za opće poslove potpisuje evidenciju o 

prisutnosti na poslu koja se dostavlja službeniku koji vrši obračun plaće.  

 

 

Članak 9. 

Izostanci s posla službenika i namještenika s kojima nije upoznat pročelnik odjela u kojem je 

službenik i namještenik raspoređen smatrat će se neopravdanim izostankom i umanjit će se od 

fonda radnih sati sukladno odluci pročelnika upravnog odjela nadležnog za opće poslove.  

 

Izostanci službenika i namještenika koji se uredno javio pročelniku odjela u kojem je 

raspoređen i koji mu je pročelnik odobrio smatra se opravdanim.  

 

 

Članak 10. 

Prekovremeni rad službenika i namještenika upravnih tijela Općine Pašman odobrava se 

isključivo u slučajevima prijeke potrebe, radi ispunjenja neodgodivih i rokovima vezanih radnih 

obveza, te u slučajevima više sile i izvanrednog povećanja opsega rada, a koje okolnosti i 

poslove utvrđuje pročelnik upravnog tijela, te isto unosi u pismeni Zahtjev za prekovremeni rad 

službenika i namještenika. Prekovremeni rad pojedinog službenika i namještenika ne smije 

trajati duže od sto osamdeset (180) sati godišnje. 

 

Za prekovremeni rad izdaje se pismeni zahtjev za prekovremeni rad službenika i namještenika 

koji mora biti odobren potpisom od strane pročelnika upravnog tijela.  

 

Za odobreni prekovremeni rad službenik i namještenik upravnog tijela Općine Pašman 

ostvaruju pravo na uvećanje osnovne plaće sukladno odredbama Pravilnika o plaćama i drugih 

materijalnih prava.  
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Članak 11. 

Ovaj Pravilnik objavit će se u Službenom glasniku Općine Pašman a primjenjuje se od 1. veljače 

2023. godine. 

 

 

 

         Općinski načelnik 

         Krešimir Ćosić, mag.oec. 

 
 


