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10.  

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i 
članka 46., stavak 3., alineja 8., Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko- 
goranske županije“ broj 30/09 i 54/12 te „Službene novine Općine Lovran“ broj. 2/13, 3/13 – 
ispravak, 8/14 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/20 i 3/21), Općinski načelnik Općine Lovran, donio 
je  dana 17. ožujka  2021. godine 
 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU  

 
Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem redu („Službene novine Općine Lovran, br. 7/21) (dalje u 
tekstu:Pravilnik), sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, unutar opisa 
razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, u kategoriji potrebno stručno znanje, 
mijenjaju se podaci o stručnom znanju potrebnom za obavljanje poslova i zadataka radnih 
mjesta: 
-Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, financije i proračun; mijenjaju se podaci 
o stručnom znanju potrebnom za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta, a na način da 
umjesto položen pravosudni ispit ima stajati položen državni ispit, 
-Voditelj Odsjeka za proračun i financije u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, 
financije i proračun, na način da umjesto položen državni stručni ispit ima stajati položen 
državni ispit, 
-Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i javnu nabavu u Upravnom odjelu za 
društvene djelatnosti, financije i proračun, Odsjek za proračun i financije, na način da 
umjesto položen državni stručni ispit ima stajati položen državni ispit, 
-Viši referent za računovodstvene poslove u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, 
financije i proračun, Odsjek za proračun i financije, na način da umjesto položen državni 
stručni ispit ima stajati položen državni ispit, 
-Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, 
financije i proračun, na način da umjesto položen državni stručni ispit ima stajati položen 
državni ispit, 
-Viši referent za opće poslove u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, financije i 
proračun, Odsjek za društvene djelatnosti, na način da umjesto položen državni stručni ispit 
ima stajati položen državni ispit, 
-Viši referent za opće poslove, informatičku podršku i arhiviranje u Upravnom odjelu za 
društvene djelatnosti, financije i proračun, Odsjek za društvene djelatnosti, na način da 
umjesto položen državni stručni ispit ima stajati položen državni ispit, 
-Viši referent za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, financije i 
proračun, Odsjek za društvene djelatnosti, na način da umjesto položen državni stručni ispit 
ima stajati položen državni ispit, 
-Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, mijenjaju se podaci o 
stručnom znanju potrebnom za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta, a na način da 
se iza riječi poznavanje rada na računalu, dodaju riječi položen državni ispit, važeći certifikat 
u području javne nabave, 
-Voditelj Odsjeka za stambeno-komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, 
gospodarstvo-turizam i upravljanje imovinom u Upravnom odjelu za komunalni sustav i 
prostorno planiranje, mijenjaju se podaci o stručnom znanju potrebnom za obavljanje 
poslova i zadataka radnog mjesta, a na način da se iza riječi poznavanje rada na računalu, 
dodaju riječi važeći certifikat u području javne nabave, a umjesto položen državni stručni ispit 
ima stajati položen državni ispit, 
-Savjetnik za komunalno-pravne poslove i upravljanje imovinom u Upravnom odjelu za 
komunalni sustav i prostorno planiranje, Odsjek za stambeno-komunalni sustav, prostorno 
planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo-turizam i upravljanje imovinom, na način da umjesto 
položen državni stručni ispit ima stajati položen državni ispit, 
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-Viši stručni suradnik za komunalne poslove i poslove prostornog uređenja te upravljanja 
imovinom u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, Odsjek za 
stambeno-komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo-turizam i 
upravljanje imovinom, na način da umjesto položen državni stručni ispit ima stajati položen 
državni ispit, 
- Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu u Upravnom odjelu za komunalni 
sustav i prostorno planiranje, Odsjek za stambeno-komunalni sustav, prostorno planiranje, 
zaštitu okoliša, gospodarstvo-turizam i upravljanje imovinom, na način da umjesto položen 
državni stručni ispit ima stajati položen državni ispit, 
- Viši stručni suradnik u području komunalnog gospodarstva  u Upravnom odjelu za 
komunalni sustav i prostorno planiranje, Odsjek za stambeno-komunalni sustav, prostorno 
planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo-turizam i upravljanje imovinom, na način da umjesto 
položen državni stručni ispit ima stajati položen državni ispit, 
-Referent-komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, 
Komunalno i prometno redarstvo, na način da umjesto položen državni stručni ispit ima 
stajati položen državni ispit, 
-Referent- prometno-komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno 
planiranje, Komunalno i prometno redarstvo, na način da umjesto položen državni stručni 
ispit ima stajati položen državni ispit. 
 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama 
Općine Lovran«. 
 
Klasa: 011-01/21-01/5 
Ur. broj: 2156/02-02-21-5 
Lovran, 17. ožujka 2021. g. 
 

Općinski načelnik: 
 Bojan Simonič, mag. oec., v.r. 
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