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OPĆINSKI NAČELNIK

4.
Na	temelju	članka	10.	i	11.	Zakona	o	službenicima	i	namje-
štenicima	u	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi	
(„Narodne	novine“	broj:	86/08.,	61/11.,	4/18.	i	112/19.)	i	
članka	49.	Statuta	Općine	Viškovo	(„Službene	novine	Op-
ćine	Viškovo“	broj:	3/18.	i	2/20),	Općinska	načelnica	Op-
ćine	Viškovo	dana	25.	ožujka	2020.	godine	donosi	sljedeću	

1. IZMJENU I DOPUNU PLANA PRIJMA U 
SLUŽBU OPĆINE VIŠKOVO ZA 2020. GODINU 

Članak	1.
U	Planu	prijma	u	službu	u	Općinu	Viškovo	za	2020.	godi-
nu	(„Službene	novine	Općine	Viškovo“	broj	1/20.,	dalje	u	
tekstu:	Plan	prijma),		tabelarni	prikaz	iz	članka	2.	koji	se	
nalazi	 u	 privitku	 Plana	 prijma	 i	 čini	 njegov	 sastavni	 dio	
mijenja	se	kako	slijedi:
 – pod	rednim	brojem	4.	u	Odsjeku	ureda	načelnika	naziv	
radnog	mjesta	„Viši	stručni	suradnik	za	pravne	poslove“	
mijenja	 se	 i	 glasi	 „Viši	 stručni	 suradnik	 za	 pripremu	 i	
provedbu	EU	projekata“;	te	se	u	stupcu	"Broj	sistematizi-
ranih	radnih	mjesta"	dodaje	brojka	„1“,	u	stupcu	„Stvar-
no	 stanje	 popunjenosti“	 dodaje	 brojka	 „0“,	 a	 u	 stupcu	
"Broj	planiranih	popunjenih	radnih	mjesta	(2020.)"	do-
daje	brojka	"0";		

 – iza	 rednog	broja	9.	„Administrativni	 tajnik“	u	Odsjeku	
ureda	načelnika	dodaje	se	radno	mjesto	pod	rednim	bro-
jem	10.	 naziva	 „Referent	 za	 zdravstvo,	 socijalnu	 skrb,	
školstvo	i	predškolstvo“,	te	se	u	stupcu	"Broj	sistematizi-
ranih	radnih	mjesta"	dodaje	brojka	„1“,	u	stupcu	„Stvar-
no	 stanje	 popunjenosti“	 dodaje	 brojka	 „0“,	 a	 u	 stupcu	
"Broj	planiranih	popunjenih	radnih	mjesta	(2020.)"	do-
daje	brojka	"1";

 – u	 redu	 „Ukupno	 za	Odsjek	 ureda	 načelnika“	 u	 stupcu	
"Broj	sistematiziranih	radnih	mjesta"	brojka	,,9"	zamje-
njuje	se	brojkom	,,10",	a	u	stupcu	„Stvarno	stanje	popu-
njenosti“,	brojka	„9“	zamjenjuje	se	brojkom	„8“;

 – iza	rednog	broja	4.	„Stručni	suradnik	za	knjigovodstvo	
proračunskih	izdataka“	u	Odsjeku	za	proračun,	financije	
i	računovodstvo	dodaje	se	radno	mjesto	pod	rednim	bro-
jem	5.	naziva	„Stručni	suradnik	za	obračun	proračunskih	
prihoda“,	 te	 se	 u	 stupcu	 "Broj	 sistematiziranih	 radnih	
mjesta"	dodaje	brojka	„1“,	u	stupcu	„Stvarno	stanje	po-
punjenosti“	dodaje	brojka	„0“,	a	u	stupcu	"Broj	planira-
nih	popunjenih	radnih	mjesta	(2020.)"	dodaje	brojka	"1",	
preostala	radna	mjesta	u	Odsjeku	za	proračun,	financije	i	
računovodstvo		pomjeraju	se	za	jedan	redni	broj;

 – u	redu	„Ukupno	za	Odsjek	za	proračun,	financije	i	raču-
novodstvo“	u	stupcu	"Broj	sistematiziranih	radnih	mje-

sta"	brojka	 ,,6"	zamjenjuje	 se	brojkom	 ,,7",	a	u	 stupcu	
"Broj	planiranih	popunjenih	radnih	mjesta	(2020.)"	broj-
ka	"6"	zamjenjuje	se	brojkom	"7";

 – pod	rednim	brojem	1.	naziv	radnog	mjesta	“Voditelj	Od-
sjeka	za	urbanizam,	komunalni	sustav	 i	ekologiju“	mi-
jenja	se	i	glasi	„Voditelj	Odsjeka	za	planiranje	i	razvoj	
prostora,	 izgradnju	komunalne	infrastrukture	i	objekata	
javne	i	društvene	namjene,	EU	projekte	i	javnu	nabavu“;

 – pod	 rednim	 brojem	 3.	 radno	mjesto	 „Viši	 savjetnik	 za	
upravljanje	 objektima	 javne	 i	 društvene	 namjene	 i	 ko-
munalne	 infrastrukture,	 upravni	 postupak	 i	 za	 razvoj	
baze	podataka	i	registra“	briše	se	te	se	na	njegovo	mjesto	
pod	rednim	brojem	3.	dodaje	novo	radno	mjesto	naziva	
„Savjetnik	 za	 izgradnju	 objekata	 javne	 i	 društvene	 na-
mjene,	komunalne	infrastrukture,	prostorno	planiranje	i	
EU	projekte“	te	se	u	stupcu	"Broj	sistematiziranih	radnih	
mjesta"	dodaje	brojka	„1“,	u	stupcu	„Stvarno	stanje	po-
punjenosti“	dodaje	brojka	„1“,	a	u	stupcu	"Broj	planira-
nih	popunjenih	radnih	mjesta	(2020.)"	dodaje	brojka	"1";

 – pod	 rednim	 brojem	 4.	 radno	 mjesto	 „Savjetnik	 za	 iz-
gradnju	objekata	javne	i	društvene	namjene,	komunalne	
infrastrukture,	prostorno	planiranje,	zaštitu	okoliša	i	EU	
projekte“	briše	 se	 te	 se	na	njegovo	mjesto	pod	 rednim	
brojem	4.	dodaje	novo	radno	mjesto	naziva		„Viši	stručni	
suradnik	za	izgradnju	objekata	javne	i	društvene	namje-
ne,	komunalne	infrastrukture	i	razvoj	komunalnih	susta-
va“	te	se	u	stupcu	"Broj	sistematiziranih	radnih	mjesta"	
dodaje	brojka	„1“,	u	stupcu	„Stvarno	stanje	popunjeno-
sti“	dodaje	brojka	„1“,	a	u	stupcu	"Broj	planiranih	popu-
njenih	radnih	mjesta	(2020.)"	dodaje	brojka	"1";

 – pod	rednim	brojem	5.	radno	mjesto	„Viši	stručni	surad-
nik	za	izgradnju	i	održavanje	komunalne	infrastrukture“	
briše	se	 te	se	na	njegovo	mjesto	pomjera	 radno	mjesto	
naziva	 „Viši	 stručni	 suradnik	 za	 imovinsko	 pravne	 i	
upravne	poslove“	 te	 se	u	 stupcu	 "Broj	 sistematiziranih	
radnih	mjesta"	dodaje	brojka	„1“,	u	stupcu	„Stvarno	sta-
nje	 popunjenosti“	 dodaje	 brojka	 „1“,	 a	 u	 stupcu	 "Broj	
planiranih	 popunjenih	 radnih	 mjesta	 (2020.)"	 dodaje	
brojka	"1";

 – pod	rednim	brojem	6.	radno	mjesto	„Viši	stručni	surad-
nik	za	imovinsko	pravne	i	upravne	poslove“	briše	se	te	
se	na	njegovo	mjesto	pod	rednim	brojem	6.	dodaje	novo	
radno	mjesto	naziva	„Stručni	suradnik	za	gradnju	obje-
kata	komunalne	infrastrukture	i	objekata	javne	i	društve-
ne	namjene“	te	se	u	stupcu	"Broj	sistematiziranih	radnih	
mjesta"	dodaje	brojka	„1“,	u	stupcu	„Stvarno	stanje	po-
punjenosti“	dodaje	brojka	„1“,	a	u	stupcu	"Broj	planira-
nih	popunjenih	radnih	mjesta	(2020.)"	dodaje	brojka	"2";

 – pod	rednim	brojem	7.	naziv	radnog	mjesta	„Stručni	su-
radnik	 za	 gradnju,	 održavanje	 i	 upravljanje	 objektima,	
objektima	 komunalne	 infrastrukture	 i	 za	 razvoj	 baze	
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podataka“	mijenja	se	i	glasi	„Stručni	suradnik	za	grad-
nju	objekata	komunalne	 infrastrukture	 i	objekata	 javne	
i	društvene	namjene	 te	za	poslove	 javne	nabave“	 te	 se	
u	 stupcu	 "Broj	 sistematiziranih	 radnih	 mjesta"	 dodaje	
brojka	„1“,	u	stupcu	„Stvarno	stanje	popunjenosti“	do-
daje	brojka	„1“,	a	u	stupcu	"Broj	planiranih	popunjenih	
radnih	mjesta	(2020.)"	dodaje	brojka	"1";

 – radna	mjesta	pod	rednim	brojem	8.	„Stručni	suradnik	–	
Komunalni	redar	i	poslovi	uprave	groblja“,	pod	rednim	
brojem	9.	„Upravni	referent	–	Komunalni	redar	i	poslovi	
uprave	groblja“	i	pod	rednim	brojem	10.	„Upravni	refe-
rent	–	prometni	redar“	brišu	se;

 – u	 redu	 „Ukupno	 za	 Odsjek	 za	 urbanizam,	 komunalni	
sustav	i	ekologiju“	riječi	„Odsjek	za	urbanizam,	komu-
nalni	sustav	i	ekologiju“	zamjenjuju	se	riječima	„Odsjek	
za	planiranje	i	razvoj	prostora,	izgradnju	komunalne	in-
frastrukture	 i	 objekata	 javne	 i	 društvene	 namjene,	 EU	
projekte	i	javnu	nabavu“	te	se	u	stupcu	"Broj	sistemati-
ziranih	radnih	mjesta"	brojka	,,10"	zamjenjuje	brojkom	
,,7",	u	stupcu	„Stvarno	stanje	popunjenosti“,	brojka	„11“	
zamjenjuje	se	brojkom	„7“,	a	u	stupcu	"Broj	planiranih	
popunjenih	 radnih	mjesta	 (2020.)"	 brojka	 "12"	 zamje-
njuje	se	brojkom	"8";

 – za	 reda	 „Ukupno	 za	 Odsjek	 za	 urbanizam,	 komunalni	
sustav	 i	 ekologiju“	 dodaju	 se	 nova	 radna	mjesta	 kako	
slijedi:
„1.	Voditelj	Odsjeka	za	upravljanje	i	održavanje	komu-
nalne	infrastrukture,	javnih	i	društvenih	objekata,	zaštitu	
okoliša,	 gospodarenje	 otpadom	 i	 poslove	 komunalnih	
djelatnosti“	te	se	u	stupcu	"Broj	sistematiziranih	radnih	
mjesta"	dodaje	brojka	„1“,	u	stupcu	„Stvarno	stanje	po-
punjenosti“	dodaje	brojka	„0“,	a	u	stupcu	"Broj	planira-
nih	popunjenih	radnih	mjesta	(2020.)"	dodaje	brojka	"1",
„2.	Viši	 savjetnik	za	upravljanje	objektima	 i	uređajima	
komunalne	 infrastrukture,	grobljem,	za	ažuriranje	baze	
podatak	 i	 registara,	 te	 poslove	 civilne	 zaštite“	 te	 se	 u	
stupcu	"Broj	sistematiziranih	radnih	mjesta"	dodaje	broj-
ka	 „1“,	 u	 stupcu	 „Stvarno	 stanje	 popunjenosti“	 dodaje	
brojka	„1“,	a	u	stupcu	"Broj	planiranih	popunjenih	rad-
nih	mjesta	(2020.)"	dodaje	brojka	"1",
„3.	Viši	stručni	suradnik	za	održavanje	komunalne	infra-
strukture,	uređenje	prometa	i	javni	prijevoz	putnika“	te	
se	u	stupcu	"Broj	sistematiziranih	radnih	mjesta"	dodaje	
brojka	„1“,	u	stupcu	„Stvarno	stanje	popunjenosti“	do-
daje	brojka	„1“,	a	u	stupcu	"Broj	planiranih	popunjenih	
radnih	mjesta	(2020.)"	dodaje	brojka	"1",
„4.	Viši	stručni	suradnik	 	za	održavanje	objekata	 javne	
i	društvene	namjene,	zaštitu	okoliša	 i	gospodarenje	ot-
padom,	 poslove	 zaštite	 na	 radu	 i	 zaštite	 od	 požara“	 te	
se	u	stupcu	"Broj	sistematiziranih	radnih	mjesta"	dodaje	
brojka	„1“,	u	stupcu	„Stvarno	stanje	popunjenosti“	do-
daje	brojka	„0“,	a	u	stupcu	"Broj	planiranih	popunjenih	

radnih	mjesta	(2020.)"	brojka	"1",
„5.	Viši	stručni	suradnik	za	pravne	poslove“	te	se	u	stup-
cu	 "Broj	 sistematiziranih	 radnih	mjesta"	 dodaje	 brojka	
„1“,	u	stupcu	„Stvarno	stanje	popunjenosti“	dodaje	broj-
ka	 „1“,	 a	 u	 stupcu	 "Broj	 planiranih	 popunjenih	 radnih	
mjesta	(2020.)"	dodaje	brojka	"1",
„6.	Upravni	 referent	 -	komunalni	 redar“	 te	se	u	stupcu	
"Broj	sistematiziranih	radnih	mjesta"	dodaje	brojka	„1“,	
u	 stupcu	 „Stvarno	 stanje	 popunjenosti“	 dodaje	 brojka	
„1“,	a	u	stupcu	"Broj	planiranih	popunjenih	radnih	mje-
sta	(2020.)"	dodaje	brojka	"1",
„7.	 Upravni	 referent	 -	 prometni	 redar“	 te	 se	 u	 stupcu	
"Broj	sistematiziranih	radnih	mjesta"	dodaje	brojka	„1“,	
u	 stupcu	 „Stvarno	 stanje	 popunjenosti“	 dodaje	 brojka	
„0“,	a	u	stupcu	"Broj	planiranih	popunjenih	radnih	mje-
sta	(2020.)"	dodaje	brojka	"0";

 – iza	rednog	broja	7.	„Upravni	referent	–	prometni	redar“	
dodaje	 se	 novi	 red	 koji	 glasi	 „Ukupno	 za	 Odsjek	 za	
upravljanje	i	održavanje	komunalne	infrastrukture,	 jav-
nih	i	društvenih	objekata,	zaštitu	okoliša,	gospodarenje	
otpadom	i	poslove	komunalnih	djelatnosti“	te	se	u	stup-
cu	 "Broj	 sistematiziranih	 radnih	mjesta"	 dodaje	 brojka	
,,7",	u	 stupcu	„Stvarno	stanje	popunjenosti“,	dodaje	 se	
brojka	„5“,	a	u	stupcu	"Broj	planiranih	popunjenih	rad-
nih	mjesta	(2020.)"	dodaje	se	brojka	"7";

 – u	redu	„Planirani	broj	zapošljavanja	vježbenika	na	odre-
đeno“	 u	 stupcu	 „Stvarno	 stanje	 popunjenosti“,	 brojka	
„0“	zamjenjuje	se	brojkom	„1“;

 – u	 redu	 „Sveukupno“,	 u	 stupcu	 "Broj	 sistematiziranih	
radnih	mjesta"	brojka	„26“	zamjenjuje	se	brojkom	„32“,		
u	stupcu	„Stvarno	stanje	popunjenosti“	brojka	„26“	za-
mjenjuje	se	brojkom	„	27“,	a	u	stupcu	"Broj	planiranih	
popunjenih	 radnih	mjesta	 (2020.)"	 brojka	 "29"	 zamje-
njuje	se	brojkom	"33".

Članak	2.
Ova	1.	Izmjena	i	dopuna	Plana	prijma	u	službu	u	Općinu	
Viškovo	 za	 2020.	 godinu	 stupa	 na	 snagu	 prvog	 dana	 od	
dana	objave,	a	objavit	će	se	u	„Službenim	novinama	Opći-
ne	Viškovo“	i	na	web	stranici	Općine	Viškovo.

KLASA: 003-05/20-01/01
URBROJ: 2170-09-04/04-20-2
VIŠKOVO, 25. ožujka 2020. godine

Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec. v.r.
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PLAN	PRIJMA	U	SLUŽBU	U	JEDINSTVENI	UPRAVNI	ODJEL	OPĆINE	VIŠKOVO	za	2020.	godinu
Redni	
broj

Naziv	radnog	mjesta Broj 
sistematiziranih	
radnih	mjesta

Stvarno	stanje	
popunjenosti		

Broj	planiranih	
popunjenih	radnih	
mjesta	(2020.)

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 1 1 1
1 Voditelj	Odsjeka	ureda	načelnika 1 1 1
2 Viši	savjetnik	za	zdravstvo	i	socijalnu	skrb 1 1 1
3 Savjetnik	za	pripremu	sjednica	Općinskog	vijeća	i	kadrovske	poslove	 1 1 1
4 Viši	stručni	suradnik	za	pripremu	i	provedbu	EU	projekata 1 0 0
5 Viši	stručni	suradnik	za	društvene	djelatnosti 1 1 1
6 Viši	stručni	suradnik	za	odnose	s	javnošću 1 1 1
7 Voditelj/ica	Pododsjeka	pisarnice 1 1 1
8 Upravni	referent	 1 1 1
9 Administrativni	tajnik 1 1 1
10 Referent	za	zdravstvo,	socijalnu	skrb,	školstvo	i	predškolstvo 1 0 1

Ukupno za  ODSJEK UREDA NAČELNIKA 10 8 9
1 Voditelj	Odsjeka	za	proračun,	financije	i	računovodstvo 1 1 1
2 Stručni	suradnik	za	financijsko	knjigovodstvo	riznice	i	izvještavanje 1 1 1

3 Stručni	suradnik	za	knjigovodstvo	proračunskih	korisnika	i	
izvještavanje 1 1 1

4 Stručni	suradnik	za	knjigovodstvo	proračunskih	izdataka 1 1 1
5 Stručni	suradnik	za	obračun	proračunskih	prihoda 1 0 1
6 Referent	za	knjigovodstvo	proračunskih	prihoda 1 1 1
7 Referent	za	knjigovodstvo	imovine 1 0 1

Ukupno za ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I 
RAČUNOVODSTVO 7 5 7

1
Voditelj	Odsjeka	za	planiranje	i	razvoj	prostora,	izgradnju	komunalne	
infrastrukture	i	objekata	javne	i	društvene	namjene,	EU	projekte	i	
javnu	nabavu

1 1 1

2 Viši	savjetnik	za	javnu	nabavu 1 1 1

3 Savjetnik	za	izgradnju	objekata	javne	i	društvene	namjene,	
komunalne	infrastrukture,	prostorno	planiranje	i	EU	projekte 1 1 1

4 Viši	stručni	suradnik	za	izgradnju	objekata	javne	i	društvene	
namjene,	komunalne	infrastrukture	i	razvoj	komunalnih	sustava 1 1 1

5 Viši	stručni	suradnik	za	imovinsko	pravne	i	upravne	poslove 1 1 1

6 Stručni	suradnik	za	gradnju	objekata	komunalne	infrastrukture	i	
objekata	javne	i	društvene	namjene 1 1 2

7 Stručni	suradnik	za	gradnju	objekata	komunalne	infrastrukture	i	
objekata	javne	i	društvene	namjene	te	za	poslove	javne	nabave 1 1 1

Ukupno za ODSJEK ZA PLANIRANJE I RAZVOJ PROSTORA, 
IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA JAVNE 

I DRUŠTVENE NAMJENE, EU PROJEKTE I JAVNU NABAVU
7 7 8

1
Voditelj	Odsjeka	za	upravljanje	i	održavanje	komunalne	infrastrukture,	
javnih	i	društvenih	objekata,	zaštitu	okoliša,	gospodarenje	otpadom	i	
poslove	komunalnih	djelatnosti

1 0 1

2
Viši	 savjetnik	 za	 upravljanje	 objektima	 i	 uređajima	 komunalne	
infrastrukture,	 grobljem,	 za	 ažuriranje	 baze	 podataka	 i	 registara,	 te	
poslove	civilne	zaštite

1 1 1

3 Viši	stručni	suradnik	za	održavanje	komunalne	infrastrukture,	uređenje	
prometa	i	javni	prijevoz	putnika 1 1 1

4
Viši	 stručni	 suradnik	 	 za	 održavanje	 objekata	 javne	 i	 društvene	
namjene,	zaštitu	okoliša	 i	gospodarenje	otpadom,	poslove	zaštite	na	
radu	i	zaštite	od	požara

1 0 1

5 Viši	stručni	suradnik	za	pravne	poslove 1 1 1

6 Upravni	referent	-	komunalni	redar 1 2 2

7 Upravni	referent	-	prometni	redar 1 0 0
Ukupno za ODSJEK ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, JAVNIH I DRUŠTVENIH 
OBJEKATA, ZAŠTITU OKOLIŠA, GOSPODARENJE OTPADOM I 

POSLOVE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

7 5 7

1 Planiran	broj	zapošljavanja	vježbenika	na	određeno 0 1 1

SVEUKUPNO 32 27 33


