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SADRŽAJ
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18. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima iz radnog odnosa službenika i
namještenika Gradske uprave Grada Šibenika.. 1

I.
GRADONAČELNIK
18.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni
tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka
46. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik
Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18 i
8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 15. Odluke
o ustrojstvu Gradske uprave Grada Šibenika
(„Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/11),
Gradonačelnik Grada Šibenika, dana 20. travnja
2020. godine, donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
pravima iz radnog odnosa službenika i
namještenika Gradske uprave Grada Šibenika
Članak 1.

19. ODLUKA o imenovanju povjerljive osobe te
zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti ............................................ 2
20. ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog odbora Zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku ........................................................ 3
U Pravilniku o pravima iz radnog odnosa
službenika i namještenika Gradske uprave Grada
Šibenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 12/06, 15/07 i „Službeni glasnik
Grada Šibenika“, broj 4/08, 9/08, 4/09, 8/09, 4/14,
3/17 i 4/19), u članku 14. iza stavka 3. dodaje se
novi stavak i glasi:
„ U slučaju korištenja vlastitog automobila bez
pisanog odobrenja gradonačelnika odobrava
se naknada troškova prijevoza u visini cijene
autobusne karte sukladno važećem cjeniku
prijevoznika koji vozi na određenoj relaciji“.
Članak 2.
Dodaje se nova Glava XII. i glasi:
„XII. PREKID RADA I NAKNADA PLAĆE
Članak 25.
Prekid rada podrazumijeva zastoj u odvijanju
procesa rada koji može biti posljedica krivnje
poslodavca ili pak razlog više sile na koji
poslodavac ne može utjecati.
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U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje
se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo
utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana,
imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš,
narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje
znatnu gospodarsku štetu o čemu posebnu
odluku donose nadležna tijela poslodavac može
za razdoblje trajanja takvih okolnosti prekinuti
rad službenika.
Za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih
razloga iz stavka 2. ovog članka službenik ima
pravo na naknadu plaće.
Posebnim rješenjem određuje se razdoblje
obustave rada za koje se naknada isplaćuje na
teret poslodavca.
Službenik ima pravo na naknadu plaće u visini
od 80% od njegove osnovne plaće ostvarene u
mjesecu neposredno prije nego je utvrđen prekid
rada“.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Grada Šibenika“, a
primjenjuje se od 1. svibnja 2020. godine.
KLASA: 080-01/20-01/01
URBROJ: 2182/01-01/1-20-1
Šibenik, 20. travnja 2020.
GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr.med.,v.r.
_________________

19.

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o zaštiti
prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj
17/19), članka 4. Pravilnika o postupku unutarnjeg
prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja
povjerljive osobe („Službeni glasnik Grada
Šibenika“, broj 1/20), te članka 46. Statuta Grada
Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“,
broj 8/10,5/12,2/13,2/18, 8/18 – pročišćeni tekst
i 2/20), Gradonačelnik Grada Šibenika 30.ožujka
2020. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju povjerljive osobe te zamjenika
povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje
nepravilnosti

27. travanj 2020.

Članak 1.
Imenuje se Mira Vudrag Kulić, stručna suradnica
za opće poslove i poslove Gradskog vijeća,
povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje
nepravilnosti.
Imenuje se Azra Skorić, na prijedlog povjerljive
osobe, zamjenikom povjerljive osobe za unutarnje
prijavljivanje nepravilnosti.
Članak 2.
Osoba iz članka 1. stavka 1. ove odluke imenovana
je na prijedlog gradonačelnika za povjerljivu
osobu jer 20 % radnika nije donijelo odluku o
prijedlogu povjerljive osobe.
Osoba iz članka 1. stavka 2. ove Odluke imenovana
je na prijedlog povjerljive osobe uz njezin
prethodni pristanak te postupa po prijavama u
slučaju odsutnosti povjerljive osobe.
Članak 3.
Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe
imaju pravo na zaštitu sukladno članku 17. stavku
7. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
Članak 4.
Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe
trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i
savjesno i ne smiju zlorabiti svoje ovlasti na štetu
prijavitelja nepravilnosti.
Članak 5.
Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
započinje dostavom prijave povjerljivoj osobi.
Članak 6.
Povjerljiva osoba dužna je:
1. zaprimiti prijavu nepravilnosti
2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku
od 60 dana od dana zaprimanja prijave
3. bez odgode poduzeti radnje iz svoje
nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja
nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti
učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti
žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti
4. prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima
ovlaštenim na postupanje prema sadržaju
prijave, ako nepravilnost nije riješena s
Gradonačelnikom
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5. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na
njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima
u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku
od 30 dana od zaprimanja zahtjeva
6. pisanim putem obavijestiti prijavitelja
nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1.
ovoga članka odmah nakon njegova završetka
7. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo
za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o
zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana
od odlučivanja o prijavi
8. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i
podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog
otkrivanja odnosno objave drugim osobama,
osim ako to nije suprotno zakonu.
Gradonačelnik ne smije povjerljivu osobu i/ili
njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj.
Gradonačelnik ne smije utjecati ili pokušati
utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili
njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji
iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu
prijavitelja nepravilnosti.
Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik trebaju
svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno
i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu
prijavitelja nepravilnosti.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Šibenika“.
KLASA:023-05/19-01/01
URBROJ:2182/01-02/1-20-3
Šibenik, 30. ožujka 2020.
GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr.med.,v.r.
_________________
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20.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. –
pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17
i 98/19), članka 46. Statuta Grada Šibenika
(„Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10,
5/12, 2/13, 2/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20),
gradonačelnik Grada Šibenika dana 9. travnja
2020. godine, d o n o s i
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog
odbora Zaklade za studente Veleučilišta u
Šibeniku
Članak 1.
Diana Dulibić, dipl. iur. razrješuje se dužnosti
člana Upravnog odbora Zaklade za studente
Veleučilišta u Šibeniku.
Članak 2.
Ante Galić, dipl.iur. pročelnik Tajništva- Tajnik
Grada imenuje se kao predstavnik Grada Šibenika
za člana Upravnog odbora Zaklade za studente
Veleučilišta u Šibeniku.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada
Šibenika“.
KLASA: 012-03/20-01/6
URBROJ: 2182/01-02/1-20-1
Šibenik, 9. travnja 2020.
GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr.med.,v.r.
_________________
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