Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 42. točka 10. Statuta Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 9/11-ispravak, 04/13, 09/13pročišćeni tekst, 09/13-ispravak, 05/15 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/16), na prijedlog
pročelnika gradskih upravnih tijela, Gradonačelnik Grada Vodica donosi

-

IZMJENE I DOPUNU PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE
u dijelu koji se odnosi na Sistematizaciju radnih mjesta

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 04/14, 06/14, 13/14, „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/15, 05/15, 03/16 , 05/16
i 02/17) koji se odnosi na Sistematizaciju radnih mjesta u upravnim tijelima u podnaslovu „UPRAVNI
ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE“ u točki „2. Savjetnik za
imovinsko pravna pitanja, europske fondove i gospodarstvo“ alineja 7. briše se.
Članak 2.
U podnaslovu „TAJNIŠTVO GRADA“ u točki 1. pod nazivom „1. Pročelnik upravnog tijela
– Tajnik Grada“, alineja 6. briše se.
Iza točke 1. pod nazivom „1. Pročelnik upravnog tijela – Tajnik Grada“ dodaje nova točka 1.a
koja glasi:
„1.a Savjetnik za društvene djelatnosti:
II. kategorija, potkategorija – savjetnik, 5. KR

-

-

-

-

Opis poslova:
organizira rad, proučava i stručno obrađuje najsloženije predmete iz djelokruga društvene
djelatnosti i to: predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, sporta, kulture i tehničke kulture,
protupožarne i civilne zaštite, zaštite i spašavanja, socijalne i humanitarne skrbi,
koordinira izradu i odabir programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti, surađuje
sa svim udrugama i ustanovama iz područja društvenih djelatnosti na području Grada,
kontrolira i nadzire namjenski utrošak sredstava iz proračuna Grada kod udruga i ustanova.
provodi i nadzire postupak stipendiranja učenika i studenata te drugih oblika potpora za
školovanje i studiranje,
surađuje sa Zajednicom sportova Grada Vodica i drugim dionicima u vezi utvrđivanja i
realizacije programa javnih potreba u sportu,
obavlja poslove vezane za provedbu Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi
Grada Vodica, a osobito stručni i drugi poslovi vezani uz zahtjeve građana i humanitarnih
udruga u pogledu primjene djelotvornih mjera iz programa socijalne skrbi, sustavno radi na
poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba,
surađuje s vjerskim zajednicama i humanitarnim organizacijama te obavlja druge poslove koje
mu odredi pročelnik,
vodi upravne postupke i rješava o upravnim stvarima za koje ima ovlasti na temelju opisa
poslova radnog mjesta koje obavlja,
daje izvješća nadležnim tijelima iz područja društvenih djelatnosti,
vodi postupak za procjenu štete i naknadu iste vezano za elementarne nepogode,
izrađuje i prati financijske programe iz područja društvenih djelatnosti te prijavljuje projekte
iz područja društvenih djelatnostima pozivne natječaje i proračunska financiranja,
obavlja poslove koordinatora za sve manifestacije koje organizira, odobrava ili daje suglasnost
Grad Vodice,
obavlja i druge savjetodavne i stručne poslove,

-

obavlja i sve druge poslove po nalogu pročelnika odjela i Gradonačelnika,
za svoj rad odgovoran je pročelniku odjela,

Uvjeti: stručni specijalist društvenog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.
U točki 2. pod nazivom „2. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove“ u
alineji 6. brišu se riječi „vodi postupak za procjenu štete i naknadu iste vezano za elementarne
nepogode;“.
U alineji 9. brišu se riječi „i prati manifestacije u Gradu“.
U točki 3. pod nazivom „3. Administrativni referent za društvene djelatnosti“, alineja 5. briše
se.
Iza alineje 9. dodaje se nova alineja koja sada glasi:
„- vodi, organizira i nadzire osobe koje obavljaju rad za opće dobro i javne radove;“.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave - u dijelu koji se odnosi na
Sistematizaciju radnih mjesta objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“.
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