Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno radno vrijeme za radno mjesto
pročelnik / pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bukovlje
1 izvršitelj na određeno vrijeme:
1. Opis poslova radnog mjesta – pročelnik/pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
općine Bukovlje
Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad zaposlenima i
koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela.
Obavlja poslove u pripremanju i organiziranju sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih
tijela.
Brine o zakonitom radu Općinskog vijeća, pruža stručnu pomoć Općinskom načelniku i
Općinskom vijeću.
Izrađuje prijedloge akata u suradnji s ovlaštenim predlagateljima koje donose općinska tijela.
Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju i
usavršavanju službenika i namještenika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i
sredstava za rad.
Prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
Poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti.
Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i
regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama.
Obavlja i rukovodi poslove iz gospodarstva, komunalnog gospodarstva te poslova javnih
djelatnosti.
Obavlja financijsko-računovodstvene i druge opće poslove potrebne za rad općine.
2. Podaci o plaći
Temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
Novine 28/10) i oglasa za pročelnika/pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bukovlje kod nadležne službe za zapošljavanje Slavonski Brod objavljujem podatke o plaći:
Sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» 28/10) plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i
službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenata
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Bukovlje određen je Odlukom općinskog vijeća («Službeni vjesnik» Brodsko-posavske županije

broj 8/2018).
Osnovica za obračun plaće određena je Odlukom općinskog načelnika o visini osnovice za
obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bukovlje.
3. Pravni izvori za provjeru znanja kandidata prijavljenih za natječaj za radno mjesto
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Bukovlje su:
1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst,
113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – pročišćeni tekst, 55/01. – ispravak, 76/10.
i 85/10. – pročišćeni tekst, 05/14);

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17);
3. Zakon o općem upravnom postupku ( NN 47/09);
4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18);
5. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09);
6. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12,
143/13 i 65/17)
7. Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15)
8. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (20/18)
9. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne Novine“ br. 86/08 , 61/11 i 04/18).
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