
                  
 

                               
   
             REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
KLASA: 012-01/09-01/01 
UR.BROJ: 2197/03-09-1 
Krapinske Toplice, 26.01. 2009.g. 
 
 

Na temelju članka 41. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 16/01, 12/02 i 
6/08) i članka 3. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice 
(Sl.gl. KZŽ br. 3/03 i 5/04) Općinsko poglavarstvo Općine Krapinske Toplice na 66. sjednici  
održanoj  26.01. 2009.g. donijelo je  
 
 

P R A V I L N I K 
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice 
 
 
 

Članak 1 
 U Pravilniku u unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske 
Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 3/04 i 7A/07) u članku 6. stavku 1. točka 6. mijenja se i 
glasi: 
 
«6. Komunalni redar 

 
-SSS/ IV stupanj odgovarajuće 
stručne spreme  
-položen državni stručni ispit 
-1 godina radnog staža u struci 
-poznavanje rada na računalu 

    1 
izvršitelj 

 
 
-provodi nadzor nad provedbom odredbi komunalnog 
reda, 
-donosi pojedinačna rješenja u svrhu održavanja 
komunalnog reda, izriče mandatne kazne, predlaže 
pokretanje prekršajnog postupka. 
-prikuplja osnovne podatke o obveznicima komunalne 
naknade. 
-vodi evidenciju o groblju, te prikuplja podatke o 
obveznicima grobne naknade, vodi grobne očevidnike 
-vodi brigu vezano uz održavanje zgrade Doma kulture, 
mrtvačnice 
- odgovoran je za rad mjesnog sajma i tržnice 
-  provodi naplatu naknada za korištenje javnih površina  
-prati i proučava propise iz djelokruga rada 
-vodi brigu o registraciji i održavanju službenog vozila 
-izvršava i druge poslove po nalogu općinskog načelnika 
i pročelnika.» 
 

 



 
 
 Iza točke 6. dodaje se točka 6A koja glasi: 
 
«6A  komunalni referent 

 
- VŠS- grañevinskog smjera 
- 3 godine radnog staža u struci 
-položen državni stručni ispit 
-poznavanje rada na računalu 
 
- SSS- grañevinskog smjera 
- 6 godina radnog staža u struci 
-položen državni stručni ispit 
-poznavanje rada na računalu 

    1 
izvršitelj 

 
 
 
- sudjeluje u pripremi i izradi akata iz oblasti komunalnog 
gospodarstva, prostornog ureñenja i gradnje, ureñenja 
naselja, zaštite i ureñenja okoliša i prirode 
-vodi postupak u granicama dobivene ovlasti u 
predmetima: komunalna naknada, komunalni doprinos, 
priključenje na komunalnu infrastrukturu uzurpacije 
javnih putova, uklanjanja kioska, pokretnih naprava i sl. 
--obavlja poslove oko komunalnog gospodarstva – 
odvodnja atmosferski voda, ureñenje groblja i javnih 
površina, održavanje nerazvrstanih cesta i putova, odvoz  
komunalnog otpada i sl. 
-priprema materijala za provoñenje postupaka javne 
nabave, koncesija, zakupa, održavanja javnih površina, 
nabave kamenog materijala, održavanja javne rasvjete i 
sl. 
- izrada posebnih uvjeta i suglasnosti kod ishoñenja 
lokacijske i grañevinske dozvole za potrebe investicija 
Općine 
- prati i proučava propise iz djelokruga rada 
-izvršava i druge poslove po nalogu općinskog načelnika 
i pročelnika.» 

 
Točka 7. briše se. 
 
U točki 9. broj izvršitelja  «2» zamjenjuje se brojem «3». 
 

Članak 2 
 Članak 10. briše se. 
 

Članak 3 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije. 
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