Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, br. 86/08.,61/11.,04/18.,112/19), članka 46. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik»
Općine Bizovac br. 1/21.), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10. i 125/14.) i članka 3. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bizovac («Službeni glasnik» Općine Bizovac br 6/10 ) općinski načelnik Općine Bizovac dana
2. kolovoza 2021. godine donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta, opis
poslova pojedinih radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti potrebni za njihovo obavljanje, potreban broj izvršitelja i
druga pitanja od značenja za rad i radne odnose u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bizovac.
Članak 2.
1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se
na muške i ženske osobe.
2) U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i
u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu
službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II.

UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.
1) Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe
općinskog vijeća, općinskog načelnika i njihovih radnih tijela.
2) Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja:
- društvenih djelatnosti,
- gospodarstva,
- financija,
- komunalno stambenih djelatnosti,
- zaštite okoliša te gospodarenja otpadom,
- prometa i veza,
- imovinsko pravnih odnosa,
- upravljanja nekretninama na području općine,
- kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost općine
kao jedinice lokalne samouprave.
Članak 4.
1) Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na način utvrđen zakonom,
drugim propisima, Statutom te općima aktima Općine Bizovac.
2) Jedinstveni upravni odjel odgovoran je općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svog djelokruga.
3) Općinski načelnik usklađuje i nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela.
4) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni upravni odjel samostalan je u granicama
utvrđenim zakonom i općim aktima općine.
Članak 5.
1) Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.
2) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban
rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
3) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvješćivati načelnika općine o stanju u odgovarajućim
područjima iz nadležnosti Odjela.

Članak 6.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Bizovac.
NAZIVI RADNIH MJESTA, OPISI POSLOVA, STRUČNI I DRUGI UVJETI

III.

Članak 7.
U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se sljedeća radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim
uvjetima te brojem izvršitelja kako slijedi:

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1.

Broj izvršitelja 1

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

I

glavni rukovoditelj

-

1.

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO
ZNANJE

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za
uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom,
- položen državni ispit,
- poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i
koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te
rješavanje strateških zadaća

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o
najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama
vezanim uz utvrđenu politiku upravnog tijela

STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na
provedbu plana i programa upravnog tijela

STUPANJ ODGOVORNOSTI
I UTJECAJ NA DONOŠENJE
ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i
odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i
upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje
imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

Napomena:
Sukladno članku 24. uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 74/10 i 25/14)
(1)Na radno mjesto pročelnika jedinstvenog uprvnog odjela može biti imenovana osoba koje uz ispunjenje
ostalih standardnih mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog rukovoditelja iz članka 11. ove Uredbe ima
najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim pslovima.
Poslovi radnog mjesta

%

rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima;

20

organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad zaposlenima i
koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela;

20

obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća, te brine o zakonitom radu
općinskog vijeća;

20

provodi upravni postupak i donosi rješenja iz nadležnosti odjela;

15

provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu;

5

poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju i
usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad,
poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti;
sudjeluje u provođenju programa raspolaganja i korištenja poljoprivrednog zemljišta te
programima razvitka i obnove poljoprivrede, obavlja poslove u svezi civilne zaštite i zaštite od
elementarnih nepogoda;

5

5

prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela;

5

osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i
regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama.

5

2.

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE

Broj izvršitelja 1

kategorija

potkategorija
razina potkategorije
klasifikacijski rang
samostalni upravni
II
6.
referent
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA

POTREBNO STRUČNO
ZNANJE

- magistar struke ili stručni specijalist tehničkog ili drugog odgovarajućeg
smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske i komunikacijske sposobnosti
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne
poslove

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu uz povremeni
nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na
provedbu plana i programa upravnog tijela

STUPANJ ODGOVORNOSTI
I UTJECAJ NA DONOŠENJE
ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s
kojima službenik radi ,te pravilnu primjennu utvrđenih postupaka i metoda
rada.
Poslovi radnog mjesta

%

obavlja stručne i nadzorne poslove iz područja uređenja naselja i stanovanja, prostornog i
urbanističkog planiranja, komunalnih djelatnosti, postupanja s komunalnim otpadom te zaštite
okoliša;

40

obavlja stručne poslove iz područja malog poduzetništva, obrta, šumarstva i vodoprivrede;

20

provodi postupke javne nabave, izrađuje plan javne nabave male i velike vrijednosti, te druge
propisane evidencije i izvješća iz područja javne nabave,
prati natječaje za sredstva fondova ministarstva i fondova europske unije te sudjeluje u
provođenju projekata;
sudjeluje u izradi prijedloga općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti;
prati propise od značaja za poslove radnog mjesta, prati i analizira stanje u djelatnostima iz
područja svoga rada, sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti;
surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinski načelnik i
pročelnik JUO.

10
10
10
5

5

3.

STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO, PRORAČUN I FINANCJE

Broj izvršitelja 1

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

III

stručni suradnik

-

8.

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO
ZNANJE

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovorajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje
manje
složene poslove s
ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj smostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama
od strane nadređenog službenika.

STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija unutar i izvan upravnog tijela u svrhu
prikupljanja i razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI
I UTJECAJ NA DONOŠENJE
ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s
kojima službenik radi ,te pravilnu primjennu utvrđenih postupaka i metoda
rada
Poslovi radnog mjesta

%

sudjeluje u izradi prijedloga proračuna, izmjena i dopuna proračuna i pratećih dokumenata,
izrađuje ostale planske dokumente, sastavlja financijske izvještaje, izvještaje o prihodima i
rashodima, izvještaje o obvezama, izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i
godišnji obračun proračuna obavlja poslove financijskog knjigovodstva, analitičkog
knjigovodstva nefinancijske imovine, financijske imovine i obveza, priprema i kontrolira naloge
za platni promet za sve obveze i druge proračunske izdatke, vrši obračun kamata, izrađuje
izvještaje o naplati praćenih prihoda, brine o urednom vođenju zaključivanju i čuvanju
poslovnih knjiga.
prati priliv sredstava u proračunu i izvršavanje dospjelih obveza, priprema postupak prisilne
naplate prihoda, organizira i kontrolira ažuriranje podatka o obveznicima i korisnicima, vodi
evidenciju imovine.
sudjeluje u izradi rješenja o razrezu poreza, kontrolira evidenciju svih poreznih obveznika po
vrstama i kategorijama, te izrađuje izvješća,
izrađuje izlazne financijske dokumente, prati rad proračunskih korisnika i obavlja nadzor, prati
i kontrolira izvode žiro-računa,
organizira i kontrolira te učestvuje u izradi obračuna plaća i novčanih naknada po svim
osnovama, izrađuje mjesečna izvješća o obračunu i isplati plaće i predaje ih nadležnoj
instituciji u zakonskom roku,
prati propise iz oblasti javnih financija, te obavlja i druge poslove po nalogu općinskog
načelnika i pročelnika JUO.

40

20
10
15

10
5

4. STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA KOJI SE FINANCIRAJU IZ
Broj izvršitelja 1
FONDOVA ILI PROGRAMA EUROPSKE UNIJE
kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

III

stručni suradnik

-

8.

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO
ZNANJE

- magistar struke pravnog ili ekonomskog smjera
- jedna godina radnog iskustva na odgovorajućim poslovima
- orgnizacijske i komunikacijske sposobnosti
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje
manje
složene poslove s
ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj smostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama
od strane nadređenog službenika.

STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija unutar i izvan upravnog tijela u svrhu
prikupljanja i razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI
I UTJECAJ NA DONOŠENJE
ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s
kojima službenik radi ,te pravilnu primjennu utvrđenih postupaka i metoda
rada

Poslovi radnog mjesta

%

obavlja poslove praćenja, pripreme i kandidiranja projekata financiranih iz europskih
strukturnih i investicijskih fondova. Obavlja poslove praćenja, pripreme i kandidiranja projekata
i za druge oblike financiranja od strane ministarstava i drugih subjekata.
obavlja poslove implementacije odobrenih međunarodnih projekata i programa prema
sklopljenim ugovorima između međunarodnog ili nacionalnog donatora i Općine.
komunicira, surađuje i obavlja administrativne poslove s resornim ministarstvima,
međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i
u inozemstvu, razvojnim agencijama i drugim institucijama u okviru implementacije projekta.

20

50
10

obavlja poslove praćenja i analize iz područja socijalne skrbi gospodarstva, izrađuje analize,
elaborate i izvješća iz te oblasti, predlaže pokretanje i izradu elaborata i razvojnih programa i
njihovo financiranje

10

surađuje sa gospodarstvenicima, nadležnim tijelima i institucijama, prati realizaciju programa
gospodarstvenika. Prati natječaje za potpore i edukacije iz područja gospodarstva, te o tome
informira gospodarstvenike kojima je na raspolaganju savjetima oko pokretanja i /ili
unapređenja poslovne aktivnosti. obavlja poslove izvještajne analitike te sudjeluje u projektnim
timovima općine.
obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika JUO.

5.

RAČUNOVODSTVENO-UPRAVNI REFERENT- BLAGAJNIK

5

5

Broj izvršitelja 1

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

III

referent

-

11.

Poslovi radnog mjesta

%

vodi blagajničko poslovanje, vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa u skladu s propisima, piše
naloge za plaćanje (virmane i račune) za sva plaćanja u vezi sa proračunom, te ih
svakodnevno ili po nalogu predaje poslovnici FINE ili banke,

30

obavlja upravno-administrativno i tehničke poslove za stalna i povremena radna tijela
Općinskog vijeća, prima stranke i usmjerava ih nadležnim osobama, vodi telefonsku centralu,
obavlja poslove evidencije koncesija i dostavlja podatke nadležnim tijelima o istim, za potrebe
tijela Općine Bizovac vodi evidencije iz područja socijalne skrbi, prati istek roka ugovora o
zakupu poslovnih prostora i ugovora o koncesiji, organizira i vodi poslove suradnje između
Općine i raznih udruga,

30

sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća i općinskog načelnika, dostavlja
materijale za sjednice općinskog načelnika i vijeća, vodi i izrađuje zapisnik sa istih, izrađuje
pismene otpravke

20

vodi poslove arhive i brine o izlučivanju arhivske građe, obavlja sve poslove uredskog
poslovanja, vodi glavne i pomoćne knjige, dostavlja akte na nadzor

10

vrši protokolarne poslove za potrebe općinskog načelnika i općinskog vijeća,

5

obavlja i druge poslove po nalogu općinskom načelnika i pročelnika JUO.

5

6.

Broj izvršitelja 1

REFERENT- KOMUNALNI REDAR I POLJAR
kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

III

referent

-

11.

Poslovi radnog mjesta
nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, nadzire
održavanje poljoprivrednih površina i kanala u nadležnosti općine

%
50

nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti
naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka

30
10

temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika općine,
te obavlja i ostale poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika JUO.

7.

POMOĆNI RADNIK

10

Broj izvršitelja 2

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

IV

Namještenik 1. razine

-

12.

Poslovi radnog mjesta
uređuje i održava javne zelene površine, održava parkove i dječja igrališta, te održava sva
groblja na području Općine,
vrši čišćenje cesta i slivnika, vrši čišćenje oborinskih kanala i propusta u naseljima, koji su u
nadležnosti općine, čisti snijeg s javnih površina, vrši posipanje solju i agregatom pješačkih
staza,
općine,
održava komunalne strojeve i opremu, te vodi evidenciju rada strojeva,

%
60
20
5

obavlja manje poslove održavanja službenih prostorija i ostalih objekata u vlasništvu Općine
Bizovac,

5

raznosi službenu poštu na području Općine

5

obavlja i ostale poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika JUO

5

8.

SPREMAČICA

Broj izvršitelja 1

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

IV

namještenik 2. razine

-

13.

Poslovi radnog mjesta

%

obavlja poslove redovnog čišćenja službenih prostorija u kojoj su smještena tijela Općine
Bizovac, kao i ostalih prostorija koje se koriste u službene svrhe,

70

održava čistoću okoliša zgrade u kojoj su smještena tijela općinske uprave,

10

po potrebi raznosi službenu poštu na području Općine,

10

priprema prostorije za sastanke

5

obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika JUO.

5

IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
1) Službenici i namještenici zatečeni na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu
ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom.
2) Rješenja o rasporedu službenika i namještenika u skladu sa stavkom 1. ovoga članka donijet će se
najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika
3) Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika uređuju se sukladno zakonu i drugim propisima
te općim aktima Općine Bizovac.
Članak 9.
1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bizovac ("Službeni glasnik" Općine Bizovac broj 4/18.)
2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. rujna 2021. godine i objavit će se u "Službenom glasniku" Općine
Bizovac.

KLASA:023-05/21-01/1
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OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 2. kolovoza 2021.
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