Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (“Narodne novine” br. 33/01. 66/01.) i
članka 24. točke 9. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 2/01.), Općinsko vijeće
Općine Bizovac donijelo je na 24. sjednici održanoj 26. veljače 2004. godine

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Općinske uprave Općine Bizovac

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se :
- unutarnje ustrojstvo
- broj potrebnih općinskih namještenika, opis njihovih poslova, uvjeta i odgovornosti,
- druga pitanja značajna za rad Općinske uprave.
Članak 2.
Općinska uprava kao jedinstveni upravni odjel za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
općine, jedinstveno je upravno tijelo općine, bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica, s namještenicima koji
obavljaju poslove i ispunjavaju uvjete kako slijedi :
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
broj izvršitelja: 1
Opis poslova: Upravlja općinskom upravom, koordinira rad općinske uprave, usmjerava rad pojedinih
namještenika, obavlja stručne poslove u svezi rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, donosi
prvostupanjska rješenja u provođenju općinskih odluka, obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga
općine u djelokrugu rada općinske uprave i sve preostale poslove po nalogu općinskog načelnika.
Stručni uvjeti: VII/I stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik.
2. Samostalni upravni referent za stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša – Upravitelj vlastitog pogona
broj izvršitelja: 1
Opis poslova : Obavlja stručne poslove koji se odnose na uređenje, adaptaciju i izgradnju komunalnih
objekata, uređenje i održavanje svih javnih površina na području Općine Bizovac, vodi brigu o praćenju te
izmjenama i dopunama prostornih planova, vodi brigu o održavanju imovine Općine Bizovac, o zaštiti okoliša,
izgradnji komunalne infrastrukture, otvaranju novih građevinskih zona te poslova iz nadležnosti komunalne
inspekcije, organizira i koordinira rad Vlastitog pogona, izrađuje godišnji plan i program rada Vlastitog pogona,
izrađuje izvješće o ostvarenju plana i programa rada, nadzire provođenje Odluke o komunalnom redu i Odluke
o grobljima, vodi grobne očevidnike i registre umrlih osoba za sva groblja općine Bizovac, provodi natječaj za
davanje na korištenje grobnih mjesta, vodi evidenciju uplata naknada za korištenje grobnih mjesta, donosi
prvostupanjska rješenja, sukladno Odluci o komunalnom redu i Odluci o grobljima, vrši raspored i kontrolu
rada djelatnika, vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila i opreme, surađuje s mjesnim odborima i komunalnim
društvima u funkciji provedbe važećih akata i zakona, i sve poslove po nalogu pročelnika.
Stručni uvjeti: VII/I stupanj stručne spreme.
3. Stručni suradnik za računovodstvo i proračun
broj izvršitelja : 1
Opis poslova : Sudjeluje u realizaciji poslova u svezi pripreme i izvršenja proračuna općine, kontira i
priprema dokumentaciju za izradu obračuna i računovodstvenih izvješća, knjiži u okviru analitičkih i sintetičkih
evidencija, brine o urednom vođenju, zaključivanju i čuvanju poslovnih knjiga te obavlja i druge poslove koje
mu povjeri pročelnik.
Stručni uvjeti : VI ili IV stupanj stručne spreme ekonomskog smjera.
4. Računovodstveni referent – blagajnik
broj izvršitelja : 1
Opis poslova : Obavlja sve poslove blagajničkog poslovanja, obavlja poslove uredskog poslovanja, vodi
zapisnike Općinskog vijeća i i njihovih tijela, kao i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.
Stručni uvjeti : IV stupanj stručne spreme.

5. Komunalni redar
Broj izvršitelja : 1
Opis poslova :
kontrolira korištenje javnih i drugih površina sukladno općinskim Odlukama, održava i vrši manje popravke
na zgradama u vlasništvu Općine, raznosi službenu poštu na području Općine, vrši čišćenje asfaltnih cesta
uz rubnjake te slivnika, vrši čišćenje oborinskih kanala u naseljima Općine, čisti snijeg s javnih površina,
vrši posipanje solju i agregatom pješačkih staza, uređuje i održava javne zelene površine, održava parkove
i dječja igrališta, održava sva groblja na području Općine, rukuje i održava komunalne strojeve i opremu,
vodi evidenciju rada strojeva, obavlja i ostale poslove po nalogu referenta za stambeno komunalne
poslove i zaštitu okoliša.
Stručni uvjeti : SSS
6. Komunalni radnik
broj izvršitelja : 1
Opis poslova
Održava i vrši manje popravke na zgradama u vlasništvu Općine, raznosi službenu poštu na području
Općine, vrši čišćenje asfaltnih cesta uz rubnjake te slivnika, vrši čišćenje oborinskih kanala u naseljima
Općine, čisti snijeg s javnih površina, vrši posipanje solju i agregatom pješačkih staza, uređuje i održava
javne zelene površine, održava parkove i dječja igrališta, održava sva groblja na području Općine, rukuje
i održava komunalne strojeve i opremu, vodi evidenciju rada strojeva, obavlja i ostale poslove po nalogu
referenta za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša
Stručni uvjeti : osnovna škola
7. Spremačica
broj izvršitelja : 1
Opis poslova : održava čistoću ureda Općinske uprave i tijela općine, obavlja otpremu i uručivanje
pismena, obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.
Stručni uvjeti : osnovna škola
Članak 3.
Pročelnik općinske uprave za svoj rad odgovara općinskom načelniku, a ostali djelatnici Općinske
uprave odgovaraju za svoj rad pročelniku općinske uprave i općinskom načelniku.
Članak 4.
Općinski namještenici dužni su pravovremeno i kvalitetno obavljati poslove i zadaće sukladno zakonu
i drugim propisima i aktima općine, te uputama pročelnika i općinskog načelnika.
Članak 5.
Prava obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značaja za rad službenika i namještenika Općinske
uprave uređuju se zakonom i drugim propisima, te aktima općine i općinskog načelnika.
Članak 6.
Radno vrijeme Općinske uprave određuje općinski načelnik svojim aktom.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu općinske uprave
Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 2/94. i 2/96.)
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.
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