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Temeljem članka 3. Zakona o službenicima i namještenicima
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 39. Statuta
Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka“ broj
11/21) Načelnica Općine Vela Luka donijela je dana 20. siječnja
2022. godine

P R AV I L N I K
O RADU OPĆINE VELA LUKA
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Rješenja o imenovanju i razrješenju Pročelnika upravnog
odjela donosi Načelnik. Protiv rješenja o imenovanju i razrješenju
pročelnika upravnog tijela žalba nije dopuštena, ali se može
pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave
rješenja o imenovanju.
Rješenja iz stavka 1. ovog članka su, u pravilu, upravni akti.

II PRIJAM U SLUŽBU
a) Uvjeti i zapreke za prijam u službu
Članak 6.

I OPĆE ODREDBE

Službu može zasnovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju prava i obveze službenika i
namještenika u službi i u svezi sa službom u Općini Vela Luka
kao što su: prijem u (općinsku) službu, raspoređivanje na radno
mjesto, radno vrijeme, odmori i dopusti, zaštita, odgovornost
za povrede službene dužnosti, premještaji, raspolaganje,
prestanak službe te druga prava i obveze propisane zakonom,
a koja nisu uređena drugim aktima Općine Vela Luka.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, za osobe u muškom
rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske
osobe.
Članak 2.
Općinski službenici su osobe visoke, više ili srednje stručne
spreme koji kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz
djelokruga općine, odnosno koji u općinskim tijelima obavljaju
opće i administrativne poslove, materijalno-financijske i računovodstvene i slične poslove.
Općinski namještenici su osobe srednje i niže stručne
spreme koji rade na pomoćno-tehničkim i ostalim poslovima
(čišćenja radnih prostorija i sl.).
Članak 3.
Prava, obveze i odgovornosti općinskih službenika i
namještenika uređuju se zakonom i na temelju zakona
donesenim propisima, te pravilnicima Općine Vela Luka.
Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom ili drugim
pravilnicima donesenim na temelju Statuta, primjenjuju se
propisi za državne službenike i namještenike i opći propisi o
radu.

1. da je punoljetna (opći uvjet)
2. da ima odgovarajuću stručnu spremu (opći uvjet)
3. da je državljanin Republike Hrvatske
4. da ispunjava druge (posebne) uvjete utvrđene
Pravilnikom o unutarnjem redu općine Vela Luka.
Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osoba
bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih
posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje nadležnog
državnog tijela za poslove opće uprave.
Posebni uvjeti iz st.1 točke 4. su: određena stručna sprema
i struka, radni staž u struci, položeni državni stručni ispit,
posebne stručne vještine i znanja, posebna zdravstvena
sposobnost i drugi, unaprijed utvrđeni Pravilnikom o unutarnjem
redu za svako pojedino radno mjesto.
Članak 7.
Zapreka za prijam u općinsku službu postoji za određenu
osobu pod istim uvjetima i na isti način koji propisuje Zakon o
državnim službenicima i namještenicima.
Članak 8.
O potrebi prijma u općinsku službu odlučuje Pročelnik
upravnog odjela u okviru slobodnih radnih mjesta predviđenih
Pravilnikom o unutarnjem redu općine Vela Luka.
Ne smije se popuniti radno mjesto za koje u općinskom
proračunu nisu osigurana potrebna proračunska sredstva, te za
koje se utvrdi da nije slobodno, ili nije propisano Pravilnikom o
unutarnjem redu.
b) Natječaj

Članak 4.

Članak 9.

Službenici i namještenici se primaju i raspoređuju na radna
mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu.

Službenici i namještenici se primaju u službu putem javnog
natječaja osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se radna
mjesta u općini Vela Luka, opis poslova koji se obavljaju
na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na
radna mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja
sukladno propisima.
Članak 5.
Rješenja kojima se odlučuje o prijmu u općinsku službu,
raspoređivanju na radno mjesto, te o drugim pravima,
obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i
o prestanku općinske službe donose Pročelnici upravnih
odjela Općine Vela Luka (u daljnjem tekstu: Pročelnik upravnog
odjela).

Natječaj se ne provodi kad se u općinsku službu primaju osobe:
- na određeno vrijeme,
- koje su po ugovoru o školovanju ili stipendiji u obvezi
stupiti u općinsku službu,
- za koje temeljem nekog drugog zakonskog osnova
nije potreban natječaj.
Članak 10.
Natječaj za prijam u službu provodi se sukladno odredbama
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
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Članak 11.
Natječaj se obavezno objavljuje u “Narodnim novinama”,
a može se objaviti i u drugim sredstvima javnog informiranja.
c) Rješenje o prijmu u lokalnu službu
Članak 12.
O izboru između natjecatelja koji ispunjavaju uvjete
natječaja odlučuje se rješenjem o prijemu u općinsku službu,
koje se donosi najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
Rješenje obvezno sadrži podatke o stručnoj spremi, struci i
ostvarenom radnom stažu u struci osobe primljene u općinsku
službu, o vremenu trajanja službe, te podatke o položenom
državnom stručnom ispitu, a ako se u općinsku službu prima
osoba koja nema položen državni stručni ispit, rok u kojem ga
je osoba dužna položiti.
Članak 13.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u
tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja u roku iz st. 1.
prethodnog članka.
Članak 14.
Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, odnosno
rješenje o imenovanju pročelnika upravnog tijela, dostavlja se
kandidatima prijavljenim na natječaj.
Protiv rješenja iz stavka 1.ovog članka kandidat koji nije
primljen u službu može podnijeti žalbu Načelniku. Žalba odgađa
izvršenje rješenja o prijmu.
Protiv rješenja o imenovanju pročelnika upravnog tijela
žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku
od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.
Članak 15.
Načelnik je dužan odlučiti o prigovoru u roku od 15 dana od
dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Rješenje o prigovoru je konačno.
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e) Raspored na radno mjesto
Članak 17.
Po konačnosti rješenja o prijemu u općinsku službu donosi
se rješenje o rasporedu na radno mjesto kojim se utvrđuje
radno mjesto, stručna sprema i struka, ostvareni radni staž,
vrijeme trajanja službe, plaća, trajanje probnog rada, datum
početka rada i rok u kojem općinski službenik mora položiti
državni stručni ispit, ako ga nije položio.
Osoba primljena u općinsku službu postaje općinski
službenik danom početka rada.
f) Služba na određeno vrijeme
Članak 18.
Za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg
privremeno povećao, a koji nisu trajnijega karaktera, kao i radi
zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika, osobe se mogu
primati u općinsku službu na određeno vrijeme dok traju
privremeni poslovi, odnosno do povratka odsutnoga službenika.
Općinska služba na određeno vrijeme za obavljanje
privremenih poslova može trajati šest mjeseci i može se
produžiti, ali najviše za još šest mjeseci.
Osobe se u općinsku službu na određeno vrijeme primaju
putem oglasa, koji se objavljuje putem nadležne službe za
zapošljavanje.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka za potrebe rada na
aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom koji se financira
iz fondova ili programa Europske unije osoba se može primiti
u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta.
Osobe koje se zapošljavaju na ostalim projektnim aktivnostima
ne smatraju se službenicima i namještenicima lokalne jedinice
te se na njih primjenjuju opći propisi o radu.

III RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI
a) Radno vrijeme
Članak 19.
Puno radno vrijeme traje 40 sati tjedno.

Protiv rješenja o prigovoru nezadovoljni natjecatelj ima
pravo pokretanja upravnog spora u roku od 30 dana od primitka
rješenja kojim je odlučeno o prigovoru.

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je na pet radnih dana,
od ponedjeljka do petka.

d) Probni rad

Dnevno radno vrijeme ne može biti kraće od osam niti duže
od dvanaest sati, osim u slučaju hitnoga prekovremenog rada.
Članak 16.

Članak 20.

Osobe se u službu na neodređeno vrijeme primaju uz obvezni
probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Dnevno radno vrijeme određuje se s početkom od 7,00 do
15,00 sati.

Praćenje i ocjenjivanje uspješnosti službenika u tijeku
probnog rada obavlja Pročelnik.
Službeniku koji na probnom radu nije zadovoljio otkazuje se
služba, o čemu se donosi rješenje najkasnije u roku od osam
dana od dana isteka probnog rada.
Ukoliko se rješenje o prestanku službe otkazom ne donese
u roku iz stavka 3. ovoga članka, smatra se da je službenik
zadovoljio na probnom radu.

Načelnik može odrediti i drugačije dnevno radno vrijeme.
Članak 21.
Službenik koji radi u punom radnom vremenu ima svakoga
radnog dana pravo na dnevni odmor (stanku) u trajanju od
30 minuta.
Vrijeme odmora iz stavka 1. ovoga članka uračunava se u
radno vrijeme.
Korištenje stanke određuje se u vremenu od 11,30 do 12,00
sati.
Pojedinim službenicima Pročelnik upravnog odjela može
odrediti korištenje stanke u drugačijem terminu.
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Članak 22.
Između dva uzastopna radna dana službenik ima pravo na
odmor u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno.
Članak 23.
Službenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati
neprekidno.
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
Ako je prijeko potrebno da službenik radi na dan tjednog
odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom
slijedećeg tjedna.
Ako službenik radi potreba posla ne može koristiti tjedni
odmor na način iz stavka 3. ovoga članka, može ga koristiti
naknadno prema odluci Pročelnika.
b) Godišnji odmor
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Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da
se 20 radnih dana uvećava za zbroj svih dodatnih dana
utvrđenih točkama 1. do 5. stavka 1. ovoga članka, s tim da
ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više od 30
radnih dana u godini.
Članak 26.
U trajanje godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote,
nedjelje, neradni dani i blagdani, te razdoblje privremene
nesposobnosti za rad koju je utvrdio ovlašteni liječnik.
Članak 27.
Službenik koji se prvi put zaposli, ili koji ima prekid službe
odnosno rada između dva radna odnosa, odnosno dvije
službe, duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor
nakon šest mjeseci neprekidnog rada.
Članak 28.

Članak 24.
Službenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na
plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radih dana.
Članak 25.
Godišnji odmor od 20 radnih dana uvećava se prema pojedinačno određenim mjerilima:
1.) s obzirom na uvjete rada:
- rad na poslovima s otežanim ili
posebnim uvjetima rada . ................................. 2 dana
- rad u smjenama, turnusu ili redovni rad subotom,
nedjeljom, blagdanima i neradnim danima
određenim zakonom ........................................ 1 dan
2.) s obzirom na složenost poslova:
- službenicima I vrste ......................................... 4
- službenicima II vrste ........................................ 3
- službenicima i namještenicima III vrste ........... 2
- namještenicima IV vrste ................................... 1

dana
dana
dana
dan

3.) s obzirom na dužinu radnog staža:
- od 5 do 10 godina radnog staža ...................... 2
- od 10 do 15 godina radnog staža .................... 3
- od 15 do 20 godina radnog staža .................... 4
- od 20 do 25 godina radnog staža .................... 5
- od 25 do 30 godina radnog staža .................... 6
- od 30 do 35 godina radnog staža .................... 7
- od 35 i više godina radnog staža ..................... 8

dana
dana
dana
dana
dana
dana
dana

4.) s obzirom na posebne socijalne uvjete:
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku
s jednim malodobnim djetetom ........................ 2
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku
za svako daljnje malodobno dijete još po ........ 1
- samohranom roditelju . ..................................... 3
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta
s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu ...... 3
- osobi s invaliditetom . ....................................... 3

Službenik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg
odmora određenog na način propisan u članku 25. ovoga
Pravilnika, za svakih navršenih mjesec dana službe u slučaju:
- ako u kalendarskoj godini u kojoj je primljen u službu,
zbog neispunjenja šestomjesečnog roka iz članka 27.
ovoga Pravilnika, nije stekao pravo na godišnji odmor;
- ako mu radni odnos (služba) prestane prije nego navrši
šest mjeseci neprekidnog rada;
- ako mu služba prestaje prije 1. srpnja.
Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na način iz
stavka 1. ovoga članka, najmanje polovica dana zaokružuje se
na cijeli dan godišnjeg odmora.
Članak 29.
Ništavan je sporazum o odricanju od prava na godišnji
odmor ili o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.
Pravo na godišnji odmor nema službenik koji je to pravo za
tekuću godinu iskoristio kod prethodnoga poslodavca.
Članak 30.

dana
dan
dana
dana
dana

5.) s obzirom na ostvarene rezultate rada:
- službeniku ocijenjenom ocjenom
“naročito uspješan” .......................................... 2 dana
- službeniku ocijenjenom ocjenom “uspješan” ... 1 dan

Raspored korištenja godišnjeg odmora određuje Pročelnik
upravnog odjela, polazeći pri tome od potreba službe i želja
službenika.
Plan korištenja godišnjeg odmora donosi se na početku
kalendarske godine, a najkasnije do kraja travnja.
Pročelnik upravnog odjela za svakog službenika donosi
posebno rješenje kojim mu utvrđuje ukupno trajanje godišnjeg
odmora i vrijeme korištenja godišnjeg odmora.
Rješenje iz prethodnog stavka donosi se najkasnije 15 dana
prije početka korištenja godišnjeg odmora.
Protiv rješenja službenik može uložiti prigovor Načelniku.
Članak 31.
Službenik ima pravo godišnji odmor koristiti u neprekidnom
trajanju ili u dva dijela.
Ako službenik koristi godišnji odmor u dva dijela, prvi dio
mora biti u trajanju od najmanje 2 tjedna neprekidno i mora se
koristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na
godišnji odmor.
Drugi dio godišnjeg odmora službenik mora iskoristiti
najkasnije do 30. lipnja iduće godine.
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Ukoliko službenik želi, može mu se korištenje godišnjeg
odmora omogućiti i višekratno ali najviše u četiri dijela, s tim da
dvije trećine (utvrđenog) godišnjeg odmora mora iskoristiti u
tekućoj kalendarskoj godini u kojoj je stekao pravo na određeni
broj dana godišnjeg odmora.
Članak 32.
Godišnji odmor odnosno prvi dio godišnjeg odmora koji je
prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen,
zbog bolesti ili porodiljskog dopusta ili drugog opravdanog
razloga, službenik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće
godine.
Članak 33.
Dva puta po jedan dan godišnjeg odmora službenik ima
pravo koristiti prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi,
ali uz obvezu da o tome obavijesti Pročelnika upravnog odjela
jedan dan prije.
Članak 34.
Službeniku se može odgoditi ili prekinuti korištenje
godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih službenih
poslova.
Odluku o odgodi odnosno prekidu korištenja godišnjeg
odmora iz stavka 1. ovoga članka donosi Pročelnik.
Službeniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje
godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno korištenje,
odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.
Članak 35.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službenik ima pravo
na naknadu plaće u visini kao da je radio u redovnom vremenu.
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Službenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni
slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka, neovisno o broju dana
koje je tijekom iste godine iskoristio po drugim osnovama.
U slučaju dobrovoljnog davanja krvi dani plaćenog dopusta,
u pravilu se koriste neposredno nakon davanja krvi, a u slučaju
nemogućnosti korištenja neposredno nakon davanja krvi, dani
plaćenog dopusta koristit će se u dogovoru s Pročelnikom.
Članak 37.
Službenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja,
osposobljavanja ili usavršavanja na koje je upućen od strane
Pročelnika upravnog odjela, ima pravo na plaćeni dopust u
slijedećim slučajevima:
- za svaki ispit po predmetu ........................ 2 dana
- za diplomski rad . ...................................... 5 dana
Službenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja,
osposobljavanja ili usavršavanja za vlastite potrebe, ima pravo
na plaćeni dopust u slijedećim slučajevima:
- za svaki ispit po predmetu ........................ 1 dan
- za diplomski rad . ...................................... 2 dana.
Članak 38.
Službenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme
nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust.
Ako okolnosti iz članka 36. ovoga Pravilnika nastupe u
vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme odsutnosti iz
službe odnosno s rada zbog privremene nesposobnosti za rad
(bolovanje), službenik ne može ostvariti pravo na plaćeni
dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili bio na
bolovanju.
Odluku o plaćenom dopustu donosi Pročelnik upravnog
odjela.
d) Neplaćeni dopust

c) Plaćeni dopust
Članak 36.

Članak 39.

Službenik ima pravo na plaćeni dopust u jednoj kalendarskoj
godini u slijedećim slučajevima:
- zaključenje braka ................................. 5 radnih dana
- rođenje djeteta ..................................... 5 radnih dana
- smrti supružnika, roditelja, očuha i maćehe,
djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka
............................................................ 5 radnih dana
- smrti ostalih krvnih srodnika zaključno s
četvrtim stupnjem srodstva, odnosno
tazbinskih srodnika zaključno s
drugim stupnjem srodstva . .................. 2 radna dana
- selidbe u istom mjestu stanovanja . ..... 1 radni dan
- selidbe u drugo mjesto stanovanja ...... 3 radna dana
- kao dobrovoljni davatelj krvi ................ 2 radna dana
- teške bolesti djeteta ili roditelja
izvan mjesta stanovanja ...................... 3 radna dana
- polaganja državnog stručnog ispita ili
stručnog ispita za namještenika, prvi put
............................................................ 7 radnih dana
- nastupanja u kulturnim i športskim priredbama
........................................................... 1 radni dan
- sudjelovanje na sindikalnim susretima,
seminarima, obrazovanju za
sindikalne aktivnosti i dr. ....................... 2 radna dana
- elementarne nepogode koja je neposredno zadesila
službenika i namještenika .................... 5 radnih dana.

Službeniku se može odobriti dopust bez naknade plaće
(neplaćeni dopust) do trideset dana u tijeku kalendarske godine
pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće izazvati
teškoće u obavljanju poslova tijela lokalne vlasti, a osobito: radi
gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege člana uže
obitelji, liječenja na vlastiti trošak, sudjelovanja u kulturnoumjetničkim i športskim priredbama, vlastitog školovanja,
doškolovanja, osposobljavanja, usavršavanja ili specijalizacije
i to:
- za pripremanje i polaganje ispita
u srednjoj školi ............................... najmanje 5 dana,
- za pripremanje i polaganje ispita
u višoj školi ili na fakultetu ............. najmanje 10 dana,
- za sudjelovanje na stručnim
seminarima i savjetovanjima . ........ najmanje 5 dana,
- za pripremanje i polaganje ispita
radi stjecanja posebnih znanja i vještina
(učenje stranih jezika, informatičko
obrazovanje i dr.) .......................... najmanje 2 dana.
Kad to okolnosti zahtijevaju, može se službeniku neplaćeni
dopust iz stavka 1. ovoga članka odobriti u trajanju duljem od
trideset dana.
Članak 40.
Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku miruju prava i
obveze iz službe odnosno radnog odnosa.
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IV PRAVA I OBVEZE SLUŽBENIKA
Članak 41.
Službenici imaju pravo sindikalnog udruživanja sukladno
općim propisima o radu.
Članak 42.
Protiv svih rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama
iz službe, službenik ima pravo podnošenja prigovora Načelniku,
u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Rješenja se u pisanom obliku dostavljaju službeniku, s
poukom o pravnom lijeku.
Načelnik je dužan o prigovoru odlučiti u roku od 30 dana od
dana njegova primitka.
Protiv rješenja po prigovoru službenik ima pravo pokretanja
upravnog spora u roku od 30 dana od dana primitka rješenja
kojim je odlučeno o prigovoru.
Ako po prigovoru nije odlučeno u roku iz stavka 3. ovoga
članka, a ne odluči se ni nakon proteka roka od 7 dana u kojem
je zatraženo odlučivanje o prigovoru, u pisanom obliku, može
se pokrenuti upravni spor kao da je prigovor odbijen.
Ako su odredbama ovoga Pravilnika odnosno Zakonom
propisani drugačiji rokovi od rokova iz stavka 1., 3. i 4. ovoga
članka, primjenjuju se ti rokovi.
Članak 43.
Službenik mora povjerene mu poslove obavljati savjesno,
pridržavajući se Ustava, zakona i drugih propisa i pravila struke
te postupati po uputama nadređenog.
Službenik mora u radu koristiti nova saznanja i raditi na
usvajanju i primjeni najnovijih dostignuća u okviru svoje struke,
te se u tu svrhu trajno stručno usavršavati.
Članak 44.
Službenik koji upravlja ustrojstvenom jedinicom unutar
upravnog odjela, osim odgovornosti za vlastiti rad, odgovoran
je i za rad službenika u ustrojstvenoj jedinici kojom upravlja,
bez obzira na njihovu osobnu odgovornost.
Članak 45.
Službenici unutar upravnog odjela su dužni izvršavati
naloge Pročelnika upravnog odjela, a Pročelnici su dužni
izvršavati naloge Načelnika.
Službenik je ovlašten staviti pisanu primjedbu onome tko je
izdao nalog, ako smatra da je nalog nezakonit, suprotan
pravilima struke ili ako ocijeni da izvršenje naloga može izazvati
veću štetu. Ponovljeni nalog u pisanom obliku službenik je
dužan izvršiti, te je u tom slučaju oslobođen od odgovornosti za
posljedice njegova izvršenja.
Ponovljeni pisani nalog čije bi izvršenje predstavljalo
kazneno djelo, službenik je dužan i ovlašten zadržati od
izvršenja i odmah staviti pisanu primjedbu osobi koja je
neposredno nadređena onome koji je nalog potpisao.
Za izvršenje pisanog naloga čije bi izvršenje predstavljalo
kazneno djelo, službenik odgovara zajedno s nadređenim koji je
nalog izdao, ukoliko nije postupio u skladu sa stavkom 2. i 3.
ovoga članka.
Službenik ne smije biti pozvan na odgovornost zbog
primjedbe stavljene prema stavku 2. i 3. ovoga članka.
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Članak 46.
Službenik je dužan čuvati službenu ili drugu tajnu utvrđenu
zakonom ili drugim propisom.
Obveza čuvanja službene ili druge tajne traje i po prestanku
službe, a najduže pet godina od prestanka službe, ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno.
Članak 47.
Službenik se za vrijeme radnog vremena ne smije bez
odobrenja nadređenog službenika udaljavati se iz radnih
prostorija, osim radi korištenja dnevnog odmora, a u slučaju
hitnog razloga svoje udaljavanje mora opravdati odmah po
povratku.
U slučaju spriječenosti dolaska na rad, službenik je dužan
obavijestiti nadređenog službenika o razlozima spriječenosti
najkasnije u roku od 24 sata od njihova nastanka, osim ako je
to nemoguće učiniti iz objektivnih razloga ili više sile, u kojem
slučaju je obavještavanje dužan izvršiti odmah po prestanku
razloga koji su onemogućili obavještavanje.
Članak 48.
Službenik ima pravo na zaštitu u slučaju prijetnji, napada ili
drugih oblika ugrožavanja u obavljanju službe.
Načelnik, Pročelnik upravnog odjela ili neposredno
nadređeni službenik dužni su, po prijavi službenika ili nakon
saznanja na drugi način o ugrožavanju, poduzeti mjere za
zaštitu službenika u njegovom obavljanju službe.

V ODGOVORNOST ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI
Članak 49.
Službenici odgovaraju za povrede službene dužnosti ako
povjerene poslove ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim
rokovima, ako se ne pridržavaju Ustava, zakona, općinskih
odluka i drugih propisa ili pravila o ponašanju za vrijeme službe
ili u svezi sa službom.
Kaznena odgovornost ne isključuje odgovornost za povredu
službene dužnosti, ako djelo koje je predmet kaznenog postupka
ujedno predstavlja i povredu službene dužnosti.
Oslobođenje od kaznene odgovornosti ne pretpostavlja
oslobađanje od odgovornosti za povredu službene dužnosti,
ako je izvršeno djelo propisano kao povreda službene dužnosti.
a) Vrste povreda službene dužnosti
Članak 50.
Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške.
Lake povrede službene dužnosti su:
1. učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak
s posla,
2. napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena
bez odobrenja ili iz neopravdanih razloga,
3. neuredno čuvanje spisa, podataka i druge povjerene
dokumentacije,
4. neopravdan izostanak s posla jedan dan,
5. neobavještavanje nadređenog o spriječenosti dolaska
na posao u roku od 24 sata bez opravdanih razloga.
Općinsko vijeće može propisati i druge lake povrede
službene dužnosti.
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Članak 51.

c) Kazne za povrede službene dužnosti

Teške povrede službene dužnosti su:
1. neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno i
nemarno izvršavanje službenih obveza,
2. nezakonit rad ili propuštanje poduzimanja mjera
ili radnji na koje je službenik bio ovlašten radi
sprječavanja nezakonitosti,
3. davanje netočnih podataka kojima se utječe na
donošenje odluka nadležnih tijela ili time nastaju
druge štetne posljedice,
4. zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti u službi,
5. odbijanje izvršenja zadaće ako za to ne postoje
opravdani razlozi,
6. neovlaštena posluga sredstvima povjerenim
za izvršavanje poslova,
7. odavanje službene ili druge tajne,
8. obavljanje djelatnosti koja je u suprotnosti s
poslovima radnog mjesta ili bez prethodnog
odobrenja čelnika tijela,
9. onemogućavanje građana ili pravnih osoba
u ostvarivanju prava na podnošenje zahtjeva,
žalbi, prigovora i predstavki ili drugih zakonskih
prava,
10. uporaba nevjerodostojne isprave u cilju ostvarivanja
prava u službi,

Članak 55.
Za lake povrede službene dužnosti mogu se izreći kazne:
- javna opomena,
- novčana kazna u visini do 10% plaće službenika
odnosno namještenika isplaćene u mjesecu kada je
kazna izrečena.
Za teške povrede službene dužnosti mogu se izreći kazne:
- novčana kazna na vrijeme od jednog do šest mjeseci,
s tim da kazna ne može mjesečno iznositi više od 20%
ukupne plaće isplaćene u mjesecu u kojem je izrečena,
- premještaj na drugo radno mjesto niže složenosti
poslova za koje je kao uvjet propisana ista stručna
sprema,
- prestanak službe.
Zbroj kazni izrečen u jednom mjesecu za lake i teške
povrede ne može prelaziti više od 30% ukupne plaće za taj
mjesec.
Kazna premještaja na drugo radno mjesto niže složenosti
poslova može se izreći samo ukoliko Pravilnikom općine
postoje slobodna radna mjesta.
d) Udaljenje iz službe
Članak 56.

11. nedolično ponašanje koje nanosi štetu ugledu službe,
12. neopravdan izostanak s posla od dva do četiri dana
u jednom mjesecu,
13. ponašanje radi kojega je tri puta izrečena kazna za
laku povredu službene dužnosti,
14. druge povrede službene dužnosti koje su kao teške
propisane posebnim zakonom.
b) Tijela za vođenje postupka i izvršenje kazni
zbog povrede službene dužnosti

Rješenjem Pročelnika upravnog odjela, odnosno kad se radi
o Pročelniku, Načelnika, službenik se može udaljiti iz službe
ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog
teške povrede službene dužnosti, a povreda je takve prirode da
bi ostanak u službi, tok traje takav postupak, mogao štetiti
interesima službe.
Smatra se da je udaljen iz službe službenik protiv kojeg je
pokrenut istražni postupak i određen pritvor, o čemu se donosi
rješenje.
Članak 57.

Članak 52.
O lakim povredama službene dužnosti odlučuje Pročelnik
upravnog odjela, a za Pročelnika Načelnik.
O teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju
odlučuje Službenički sud, a u drugom stupnju Viši službenički
sud, ustrojeni Odlukom o ustrojavanju službeničkih sudova.
Članak 53.
Postupak zbog lake povrede službene dužnosti pokreće
zaključkom Pročelnik upravnog odjela, odnosno Načelnik za
Pročelnika, na vlastiti poticaj ili po pisanom prijedlogu
nadređenog službenika.
Članak 54.
U postupku zbog lake povrede službene dužnosti
odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem
upravnom postupku, a u postupku zbog teške povrede službene
dužnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o
kaznenom postupku.
Postupak se vodi sukladno Zakonu o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
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Postupak udaljenja iz službe se vodi sukladno Zakonu o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.

VI NAKNADA ŠTETE
Članak 58.
Službenik je dužan naknaditi štetu koju u službi ili u svezi sa
službom namjerno ili iz krajnje nepažnje nanese općini Vela Luka.
Štetom iz stavka 1. ovoga članka smatra se i šteta koju je
općina Vela Luka imala naknađujući građanima i pravnim
osobama štetu koju su pretrpjeli namjerom ili krajnjom
nepažnjom službenika.
Članak 59.
Nastanak štete, njenu visinu i okolnosti pod kojima je
nastala, utvrđuje Pročelnik upravnog odjela odnosno Načelnik
za Pročelnika, odnosno osobe koje oni ovlaste rješenjem.
Prije donošenja rješenja Pročelnik, odnosno Načelnik,
dužan je saslušati službenika.
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Članak 60.

Članak 65.

Na sve ostalo vezano za štetu i postupak naknade štete,
primjenjuje se Zakon o državnim službenicima i namještenicima.

Vježbenici se za vrijeme vježbeničkog staža kroz praktičan
rad, učenje po utvrđenom programu i pod nadzorom,
osposobljavaju za samostalno obavljanje poslova određene
struke, odnosno službe.

VII RADNA MJESTA SLUŽBENIKA

Program iz stavka 1. ovoga članka i nadzor nad njegovim
provođenjem utvrđuje Pročelnik.

Članak 61.
Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati
opće uvjete propisane Zakonom i posebne uvjete propisane
Pravilnikom o unutarnjem redu.
Obvezni posebni uvjet za raspored na radno mjesto
službenika je položen državni stručni ispit za poslove radnog
mjesta odgovarajuće vrste.

Broj vježbenika za Općinu za svaku narednu godinu
utvrđuje se Planom prijma u roku od 30 dana od dana stupanja
na snagu proračuna lokalne jedinice za kalendarsku godinu na
koju se plan odnosi.
Članak 66.
Vježbenički staž traje:

Članak 62.

- 16 mjeseci za vježbenike koji se osposobljavaju
za obavljanje poslova I vrste,

Ovisno o stručnoj spremi kao općem uvjetu za raspored na
radna mjesta, utvrđuju se radna mjesta službenika:

- 14 mjeseci za vježbenike koji se osposobljavaju
za obavljanje poslova II vrste,

- radna mjesta I vrste,
za koja je opći uvjet visoka stručna sprema,
- radna mjesta II vrste,
za koja je opći uvjet viša stručna sprema,
- radna mjesta III vrste,
za koja je opći uvjet srednja stručna sprema.
Ovisno o stručnoj spremi kao općem uvjetu za raspored na
radna mjesta utvrđuju se radna mjesta namještenika:
- radna mjesta III vrste,
za koja je opći uvjet srednja stručna sprema,
- radna mjesta IV vrste,
za koja je opći uvjet niža stručna sprema ili
osnovna škola.

VIII STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I
USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA
Članak 63.
Službenici se osposobljavaju za lokalnu službu obavljanjem
vježbeničke prakse.
Službenici se stručno usavršavaju putem tečajeva, seminara
i školovanjem za postizanje više stručne spreme od one koje
imaju.
a) Vježbenici

- 12 mjeseci za vježbenike se osposobljavaju
za obavljanje poslova III vrste.
Članak 67.
Vježbenik može pristupiti polaganju državnog stručnog
ispita najranije dva mjeseca prije isteka propisanog vježbeničkog staža, a dužan ga je položiti najkasnije do isteka
vježbeničkog staža.
Vježbeniku, koji iz opravdanih razloga ne položi državni
stručni ispit, može se produžiti vježbenički staž za najviše tri
mjeseca.

IX OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA
Članak 68.
Službenici se ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Ne ocjenjuju se službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj
godini radili manje od šest mjeseci bez obzira na razloge.
Članak 69.
Službenike ocjenjuje Pročelnik upravnog odjela, a ocjena se
temelji na podacima o stručnom znanju, učinkovitosti rada i
poštivanju službene odnosno radne dužnosti.
Pročelnike upravnih odjela ocjenjuje Načelnik.

Članak 64.
Osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne
spreme i struke, bez radnog staža u struci ili s radnim stažem
kraćim od vremena određenog za vježbenički staž, primaju se
u lokalnu službu u svojstvu vježbenika.
Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme potrebno
za obavljanje vježbeničke prakse, odnosno služba im se može
produžiti na neodređeno vrijeme ako u Općini postoji slobodno
radno mjesto na koje ih se može rasporediti nakon položenog
državnog stručnog ispita.
Vježbenici se primaju putem natječaja.
Na prijem vježbenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici su: “naročito uspješan”,
”uspješan”, “zadovoljava” i “ne zadovoljava”. Ocjena mora biti
obrazložena.
O ocjeni se donosi rješenje.
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XI RASPOLAGANJE
Članak 70.

Članak 76.

Službenik se može po potrebi službe premjestiti na drugo
radno mjesto u općini Vela Luka, ali samo u okviru iste skupine
poslova i ako su propisani uvjeti toga radnog mjesta isti kao
uvjeti radnog mjesta na kojem se službenik nalazi u trenutku
premještaja.

U slučaju ukidanja općinskog tijela, službenike ukinutog
tijela preuzima ono tijelo koje preuzima i obavljanje poslova
ukinutog tijela.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, službenika se
uz njegov pristanak može premjestiti na svako radno mjesto za
koje ispunjava propisane uvjete, bez obzira na vrstu i složenost
poslova koji se obavljaju na radnom mjestu na koje se
premješta.

Ako preuzeti službenici ne budu raspoređeni na radna
mjesta u tijelu koje ih je preuzelo iz razloga što nema
slobodnih radnih mjesta ili iz razloga što ne ispunjavaju stručne
i druge uvjete za raspored na slobodna radna mjesta,
stavljaju se na raspolaganje Načelniku rješenjem čelnika tijela
koje ih je preuzelo.

Članak 71.
Rješenje o premještaju na drugo radno mjesto donosi
Pročelnik upravnog odjela.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka, službenik ima pravo u
roku od tri dana od primitka podnijeti prigovor Načelniku.
Prigovor ne odgađa izvršenje rješenja o premještaju.
O prigovoru se mora odlučiti u roku od 15 dana od dana
primitka prigovora.
Članak 72.
Protiv rješenja kojim je odlučeno po prigovoru, odnosno ako
po prigovoru nije odlučeno u propisanom roku, službenik ima
pravo pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana
primitka rješenja, odnosno od proteka roka za odlučivanje po
prigovoru.
Članak 73.
Pročelnik upravnog odjela donosi rješenje o rasporedu na
radno mjesto u roku od tri dana od dana konačnosti rješenja o
premještaju.
Ako se rješenje o rasporedu na radno mjesto ne donese u
roku iz stavka 1. ovoga članka, Pročelnik će poništiti rješenje o
premještaju.
Članak 74.
Službenik se mora javiti na novu dužnost danom određenim
u rješenju o rasporedu na radno mjesto.
Službeniku koji odbije postupiti po rješenju o rasporedu na
radno mjesto donesenom sukladno rješenju o premještaju ili se
neopravdano ne javi na dužnost, prestaje služba danom kada
se morao javiti na dužnost.
Članak 75.
Službenika se može po potrebi službe privremeno
premjestiti na drugo radno mjesto, ali samo na radno mjesto
za koje su propisani isti stručni uvjeti kao i za radno mjesto na
koje je službenik raspoređen u vrijeme premještaja, ali ne dulje
od šest mjeseci, odnosno do povratka odsutnog službenika.
Sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka, službenika se
može premjestiti na drugo radno mjesto na način da poslove tog
radnog mjesta obavlja samo u dijelu radnog vremena.
U slučaju premještaja sukladno odredbama stavka 1. i 2.
ovoga članka, službenik ima pravo na plaću koja je za njega
povoljnija.

Preuzeti službenici mogu biti raspoređeni i u druga općinska
tijela.

Članak 77.
U slučaju ukidanja pojedinih radnih mjesta u općini,
službenici će se rasporediti na druga radna mjesta u okviru
svoje stručne spreme, najkasnije u roku tri mjeseca od dana
ukidanja radnih mjesta, a do rasporeda na novo radno mjesto,
ostvaruju pravo na plaću i ostala prava prema rješenjima koja
su imali prije ukidanja radnih mjesta.
Službenici koji ne budu raspoređeni u roku iz prethodnog
stavka stavljaju se na raspolaganje Načelniku uz otkazni rok i
otpremninu prema općim propisima o radu.
Za određivanje dužine trajanja otkaznog roka i visine
otpremnine računa se neprekidan radni staž u općini Vela Luka.
Članak 78.
Za vrijeme trajanja raspolaganja službenik ostvaruje pravo
na naknadu plaće u visini plaće isplaćene u mjesecu koji je
prethodio stavljanju na raspolaganje.
Članak 79.
Za vrijeme trajanja raspolaganja službenika se može
privremeno ili trajno premjestiti i rasporediti na radno mjesto
njegove vrste i struke u bilo koje tijelo općine Vela Luka.
Ako službenik odbije premještaj i raspored iz stavka 1.
ovoga članka, smatra se da je otkazao službu danom kada je
trebao početi raditi na radnom mjestu na koje je raspoređen.

XII PRESTANAK SLUŽBE
Članak 80.
Službeniku u općini Vela Luka prestaje služba:
- sporazumom,
- istekom roka,
- otkazom,
- po sili zakona,
- na drugi način propisan zakonom.
O prestanku službe donosi se rješenje.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od
osam dana od dana nastupa okolnosti koje su razlog za
prestanak službe.
Rješenje o prestanku službe donosi Pročelnik upravnog
odjela.
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Članak 81.
Služba na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji
je službenik bio primljen, ukoliko se o ranijem prestanku službe
ne postigne pisani sporazum.
Članak 82.
Služba može prestati i na temelju pisanog sporazuma
službenika i Pročelnik kojim se utvrđuje dan prestanka službe.
Služba može prestati i na temelju pisanog otkaza kojeg tijelu
podnese službenik.
Članak 83.
Službeniku se otkazuje služba ako nije zadovoljio na
probnom radu, a služba mu prestaje danom konačnosti rješenja
o prestanku službe otkazom.
Članak 84.
Službeniku služba prestaje po sili zakona na način i u
slučajevima predviđenim zakonom.

XIII NAMJEŠTENICI

XIV ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 87.
Na odnose iz radnog odnosa tj. službe koji nisu uređeni
ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuju odgovarajuće
odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o radu i
Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Članak 88.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku” Vela Luka.
Članak 89.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik
o radu („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ broj 6/2007).
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Članak 85.
Na prava i obveze namještenika, premještaj namještenika i
prestanak radnog odnosa namještenika, odgovarajuće se
primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o pravima i obvezama
službenika, premještaju službenika i prestanku službe
službenika, osim odredbi o stavljanju na raspolaganje.
Članak 86.
Namještenici odgovaraju za lake i teške povrede radne
dužnosti, te za štetu.
Na odgovornost namještenika za povrede radne dužnosti i
odgovornosti za štetu odgovarajuće se primjenjuju odredbe
ovog Pravilnika koje uređuju odgovornost za povrede službene
dužnosti, udaljenju iz službe i odgovornost za štetu službenika.
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