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Na temelju čl. 23. stavak 1. a u vezi s člankom 34. stavkom 3. Statuta Udruge općina u 
Republici Hrvatskoj, Upravni odbor Udruge, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 27. siječnja 
2015. godine donio je  
 

 
P R A V I L N I K 

O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU  
RADA GLAVNOG TAJNIŠTVA UDRUGE OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 
 

I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1. 
 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Glavnog 
tajništva Udruge općina u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Glavno tajništvo), pobliže 
se uređuje unutarnje ustrojstvo Glavnog tajništva, organizacija rada, uvjeti i način rada, radno 
vrijeme, potreban broj zaposlenika, zadaće, odgovarajuća stručna sprema pojedinih radnika/ca 
te druga pitanja značajna za ustrojstvo, djelokrug i način rada Glavnog tajništva. 
 
Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose 
se na osobe muškog i ženskog roda. 
 
 
 
II. MJESTO RADA I RADNO VRIJEME  

 
1. Mjesto rada 

 
Članak 2. 

 
Glavno tajništvo UORH-a ima sjedište u Zagrebu. 
 
Sukladno potrebama, zaposlenici Glavnog tajništva mogu biti upućeni na službeni put u 
zemlji ili inozemstvu. 
 
 
 

2. Radno vrijeme 
 

Članak 3. 
 

Glavno tajništvo UORH-a obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna, tj. 40 
radnih sati tjedno.  
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III.  POPIS I OPIS RADNIH MJESTA 
 
 

Članak 4. 
 
Glavno tajništvo UORH-a sastoji se od sljedećih radnih mjesta: 
 

1. Savjetnik za pravna pitanja, edukaciju i obuku 
2. Savjetnik za informiranje, medije i međunarodnu suradnju 
3. Administrativni referent 

  
 

Članak 5. 
 

Za radna mjesta iz članka 4. utvrđuju se sljedeći broj izvršitelja, uvjeti i poslovi: 
 
 
1. SAVJETNIK ZA PRAVNA PITANJA, EDUKACIJU I OBUKU 
 
Broj izvršitelja: 1 
Stručna sprema: VSS pravnog smjera 
Drugi uvjeti: Najmanje 1 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, poznavanje 

sustava lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, 
poznavanje sustava državne uprave u Republici Hrvatskoj, poznavanje 
engleskog jezika u govoru i pismu, znanje korištenja računala. 

 
Opis poslova: Upravlja pravnim savjetovalištem UORH-a; pruža pravnu potporu 

članicama i dužnosnicima UORH-a; izrađuje nacrte općih akata UORH-
a; izrađuje nacrte ugovora; sudjeluje u pripremi materijala za sjednice 
tijela upravljanja UORH-a; artikulira komentare na nacrte propisa koji 
UORH-u stignu na očitovanje; izrađuje pročišćene tekstove propisa; 
priprema za tisak publikacije pravnog sadržaja; sudjeluje u izradi 
godišnjeg izvješća o radu i prijedloga plana rada za narednu godinu; 
sudjeluje u izradi drugih izvješća i planova prema potrebi; sudjeluje na 
sjednicama tijela upravljanja UORH-a prema potrebi; u okviru svoga 
profesionalnog znanja sudjeluje u programima obuke UORH-a; inicira 
programe edukacije i obuke; upravlja izradom programa edukacije i 
obuke; kontaktira s vanjskim suradnicima koji sudjeluju u programima 
edukacije i obuke; organizira izradu materijala za izvođenje programa 
edukacije i obuke; organizira izvođenje programa edukacije i obuke; 
obavlja i druge poslove prema nalogu predsjednika i glavnog tajnika.  
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2. SAVJETNIK ZA INFORMIRANJE, MEDIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU 
 
Broj izvršitelja: 1 
Stručna sprema: VSS/VŠS društvenog smjera. 
Drugi uvjeti: Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 

poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, znanje korištenja 
računala. 

Opis poslova: Uređuje elektroničko glasilo i vodi brigu o ažuriranju web stranica; 
uređuje mailing listu primatelja glasila; uređuje i održava sadržaj 
internetske stranice UORH-a na hrvatskom jeziku; uređuje publikacije 
koje UORH povremeno tiska; prikuplja press cliping u vezi s 
djelatnošću UORH-a; priprema prijedloge priopćenja za javnost i 
drugih obraćanja javnosti; komunicira s medijima; procjenjuje medijski 
rizik i predlaže mjere za smanjenje rizika prilikom javnih istupanja 
dužnosnika UORH-a; obavještava medije o aktivnostima UORH-a; 
obavlja poslove vezane uz Odbor regija EU; obavlja poslove vezane uz 
Vijeće Europe; obavlja poslove vezane uz NALAS; obavlja poslove 
vezane uz druge institucije izvan granica Republike Hrvatske; održava 
kontakte s udrugama lokalne samouprave izvan Republike Hrvatske; 
priprema nacrte pisama kojima se UORH obraća stranim institucijama; 
uređuje i održava sadržaj internetske stranice UORH-a na engleskom 
jeziku; sudjeluje u pripremi nastupa predstavnika UORH-a u 
inozemstvu; obavlja i druge poslove prema nalogu predsjednika i 
glavnog tajnika.  

  
  
 
 
5. ADMINISTRATIVNI REFERENT  
 
Broj izvršitelja: 1 
Stručna sprema: SSS  
Drugi uvjeti: Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 

osnovno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu; poznavanje 
pravila uredskog poslovanja, poznavanje osnova računovodstva, znanje 
korištenja računala. 

 
Opis poslova: Komunicira s članicama i poslovnim suradnicima UORH-a, vodi 

urudžbeni zapisnik; vodi popis imovine UORH-a; nabavlja 
kancelarijski pribor i  opremu; obavlja poslove platnog prometa; čuva 
pečat UORH-a; priprema obavijesti o plaćanju članarine; prima i 
otprema poštu; vrši prijave i odjave zaposlenika; izrađuje putne naloge 
za dužnosnike, zaposlenike i suradnike  UORH-a; brine za 
funkcionalnost pribora  i opreme u uredu; obavlja i druge poslove 
prema potrebi; obavlja i druge poslove prema nalogu predsjednika i 
glavnog tajnika.  
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Članak 6. 
 

Upravni odbor donosi odluku o raspisivanju natječaja radi zapošljavanja radnika. 
 
Prilikom donošenja odluke o potrebnom broju izvršitelja utvrđuje se i potreban stupanj 
stručne spreme i kvalifikacije koje radnik mora ispunjavati na osnovi utvrđenih uvjeta u ovom 
Pravilniku. Istovremeno će se odrediti potreban broj radnika na određeno i neodređeno 
vrijeme, te broj pripravnika za pojedine poslove i radne zadaće. 

 
 

Članak 7. 
 

Radni odnos u UORH-u zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.   
 
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama UORH-a i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana. 
 
Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi Upravni odbor  na prijedlog 
predsjednika. 
  
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu  i bez 
natječaja: 
 

 - kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju 
  javnog natječaja, ali ne dulje od 60 dana. 
- kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana. 
 

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe 
odgodu potrebno zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje glavni tajnik. 

 
 
 
 

IV. STRUKTURA KADROVA I UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 
 
 

Članak 8. 
 

Za obavljanje svake pojedine skupine poslova i radnih zadataka po pojedinim dijelovima 
procesa rada unutar UORH-a utvrđuje se kao uvjet stručna sprema radnika. 

 
Članak 9. 

 
Radno iskustvo kao uvjet za obavljanje određenih poslova i zadataka utvrđenih ovim 
Pravilnikom, predstavlja iskustvo stečeno na istim i sličnim poslovima poslije stjecanja 
stručne spreme. 
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Članak 10. 
 
Svaki djelatnik koji zasniva radni odnos mora prethodno utvrditi opću i posebnu zdravstvenu 
sposobnost za obavljanje poslova i zadataka na koje se raspoređuje, u skladu sa Zakonom o 
radu. 
 

Članak 11. 
 
Skupine poslova i radnih zadataka na koje se raspoređuju pojedini radnici nakon zasnivanja 
radnog odnosa, obavljaju se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno. 
 

Članak 12. 
 

Ispunjavanje pojedinih uvjeta za obavljanje poslova, odnosno radnih zadaća dokazuje se 
ispravama. 
 
Isprava kojom se dokazuje ispunjavanje pojedinih uvjeta za obavljanje posla, odnosno zadaća 
može biti predočene u kopiji, ali se na uvid mora predočiti i izvornik isprave. 
 
 
 
V. PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE 
 

Članak 13. 
 

U UORH-u se poslovi i radni zadaci obavljaju na temelju Godišnjeg plana i programa rada te 
po nalogu predsjednika i glavnog tajnika. Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se 
nositelji, mjesto, vrijeme i način ostvarivanja programa. 
 
Godišnji plan i program rada donosi se u skladu sa Statutom, a usvaja ga Skupština na 
prijedlog Upravnoga odbora. 

 
 
 

 
VI. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA 
 

Članak 14. 
 

U obavljanju svojih zadaća radnici imaju prava, obveze i odgovornosti utvrđene Zakonom o 
radu i ostalim zakonima, drugim propisima i općim aktima UORH-a. 
 

Članak 15. 
 

Djelatnici UORH-a dužni su stručno, djelotvorno, odgovorno, pravovremeno i savjesno 
izvršavati svoje poslove i zadatke. 
 
Tijekom rada djelatnici su se dužni pridržavati Godišnjeg plana i programa rada te poštovati 
radnu disciplinu. 
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Članak 16. 
 

U obavljanju svojih obveza djelatnici UORH-a dužni su međusobno surađivati, razmjenjivati 
iskustva i mišljenja. 
 
 
 
VII. PRIJELAZNE IZAVRŠNE ODREDBE 

 
 

Članak 17. 
 

Ovaj Pravilnik donosi Upravni odbor UORH-a na prijedlog Predsjedništva. 
 

Članak 18. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja. 
 

Članak 19. 
 

Stupanjem  na snagu ovoga Pravilnika prestaju vrijediti Pravila o sistematizaciji radnih mjesta 
i koeficijentima za obračun plaća u stručnoj službi Udruge općina u Republici Hrvatskoj. 
 
 
 
 
 
 
        __________________________ 
                  Predsjednik UORH-a, Đuro Bukvić 


