
       Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08) i članka 47. Statuta Općine Oprisavci  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.11/2009), članka 32. Uredbe o klasifikaciji 
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 74/10) i 
članka 3. Odluke o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci donesene 01. prosinca 
2010.g. (Klasa: 023-05/10-01/22, Urbroj: 2178/14-01-10-1), Načelnik Općine Oprisavci  dana 14. 
siječnja  2011. godine donosi 
 
 

PRAVILNIK 
O UNUTARNJEM REDU 

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
OPĆINE OPRISAVCI 

 
 
I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
      Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i 
drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značenja za rad 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci  (u dalnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel). 
 
II  UNUTARNJE USTROJSTVO 
 

Članak 2. 
      Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za 
potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i njihovih radnih tijela, poslove određene 
zakonom, Statutom, Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oprisavci i drugim 
propisima. 
 

Članak 3. 
 Osim poslova iz članka 2. ovog Pravilnika, Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz 
upravnih područja 

- društvenih djelatnosti, 
- gospodarstva, 
- financija, 
- komunalno stambenih djelatnosti, 
- zaštita okoliša te gospodarenja otpadom, 
- prometa i veza, 
- imovinsko pravnih odnosa, 
- upravljanja nekretnina na području općine, 
- kao i druge poslove koji su utvrđeni zakonom, Statutom općine Oprisavci i Odlukom o 

ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela 
 

Članak 4. 
 Jedinstveni upravni odjel odgovoran je Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svog djelokruga. 
 Općinski načelnik usklađuje i nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni upravni odjel samostalan je u 
granicama utvrđenim zakonom i općim aktima općine. 
 
 



III  UPRAVLJANJE U SLUŽBI 
 

 
Članak 5. 

 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za zakonit, pravilan i pravodoban rad, 
te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je Općinskom načelniku  
  

Članak 6. 
      Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati suklandno zakonu, drugim propisima, 
općim aktima općine, pravilima struke te uputama pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 
IV RASPORED NA RADNA MJESTA 
 

Članak 7. 
      Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće 
uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto 
propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br.  74/10 – u nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom. 
      Posebni uvjet za rapored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba 
bez položenog državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima 
zakonom. 
      Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom. 
 

Članak 8. 
      U slučaju privremenog povećanja opsega posla ili potrebe zamjene odsutnog službenika ili 
namještenika, koju ne mogu obaviti ostali službenici ili namještenici Jedinstvenog upravnog odjela, 
privremena popuna provodi se putem prijma u službu, odnosno u radni odnos, na određeno vrijeme. 
Kraće i povremeno obavljanje jednostavnijih pomoćnih poslova, koje nije moguće osigurati 
privremenom popunom unutar Jedinstvenog upravnog odjela, može se osigurati putem ugovora o 
djelu, u skladu sa zakonom. 
 

Članak 9. 
      Općinski načelnik daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijemom službenika u 
službu, odnosno prijemom namještenika u radni odnos, u skladu s važećim planom prijema u 
službu. 
      Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa zakonom. 
      Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijem u službu 
pruža Jedinstveni upravni odjel. 
 
V SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 
  

Članak 10. 
      Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom 
odjelu, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinome 
radnom mjestu. 
      Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom. 
 
 
 



VI VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA 
 

Članak 11. 
      U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili 
rješavanje o upravnim stvarima. 
      Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji 
prethodi rješavanju upravne stvari. 
      Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim 
stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije 
popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela 
 
VII RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA  
 

Članak 12. 
      Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga pitanja određuje Općinski 
načelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela. 
      Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište Jedinstvenog upravnog 
odjela. 
 

Članak 13. 
      Na zgradi u kojoj djeluje Jedinstveni upravni odjel ističe se naziv Jedinstvenog upravnog odjela, 
u skladu s propisima o uredskom poslovanju. 
      Na vratima službenih prostorija ističu se imena dužnosnika, službenika i namještenika, te 
naznaka poslova koje obavljaju. 
 

Članak 14. 
      Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem sandučića za pritužbe postavljenog 
u predvorju upravnog tijela te na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom. 
 
VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
      Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, u Jedinstvenom 
upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u 
skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisanima zakonom. 
      Službenicima i namještenicima će rješenjem o rasporedu biti utvrđene obveze sadržane u 
rješenjima o rasporedima važećima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika. 
 

Članak 16. 
      Danom stupanja na snagu prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Oprisavci i Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika  

 
Članak 17. 

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči 
Općine Oprisavci. 

Načelnik Općine Oprisavci: 
Antun Jovičić 

 
Klasa: 023-05/11-02/1 
Urbroj: 2178/11-01/11-1 
Oprisavci, 14. siječnja 2011.g. 



SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE OPRISAVCI 

 
Redni 
broj 

Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorija Razina Klasif. rang 

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Magistar struke ili stručni specijalist 
pravne ili ekonomske struke, najmanje 
pet godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, 
organizacijske sposobnosti i 
komunikacijske vještine potrebne za 
uspješno upravljanje upravnim tijelom. 
Položen državni stručni ispit , 
poznavanje rada na računalu. 

Rukovodi odjelom, organizira i usklađuje rad unutarnjih 
ustrojstvenih jedinica, prati stanje iz djelokruga odjela, 
pomaže službenicima odjela u radu na najsloženijim 
predmetima. 
Obavlja najsloženije stručne i druge poslove iz područja 
komunalnog i stambenog gospodarstva, prostornog uređenja, 
javne nabave, protupožarne zaštite, socijalne skrbi, zaštite i 
spašavanja, te druge poslove iz nadležnosti odjela. 
Obavlja poslove povezane s unutarnjim ustrojstvom općinske 
uprave, razvijanjem socijalnog partnerstva, unutarnjim 
nadzorom te s upravljanjem ljudskim potencijalima. 
Izrađuje nacrte akata iz samoupravnog djelokruga općine 
koje donosi općinski načelnik i Općinsko vijeće te vodi brigu 
o pravovremenom objavljivanju općih akata u službenom 
glasilu. 
Obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika. 
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2. Administrativni tajnik Srednja stručna sprema upravne ili 
ekonomske struke ili gimnazija, 
najmanje jedna godina radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima. 
Položen državni stručni ispit , 
poznavanje rada na računalu. 

Obavlja primanje i pregled pismena i drugih dokumenata; 
razvrstava, raspoređuje i upisuje pismena u odgovarajuće 
evidencije (očevidnike); dostavlja pismena u rad, otprema, 
razvodi te čuva pismena u pismohrani; izlučuje i predaje 
pismena nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu. 
Obavlja administrativne i protokolarne poslove za načelnika, 
zamjenika načelnika i pročelnika povezane s primanjem 
stranaka, prijepisom i vođenjem zapisnika. 
Obavlja administrativne i druge poslove koji se odnose na 
tehničku pripremu materijala za sjednice Općinskog vijeća i 
radnih tijela, vodi zapisnike na sjednicama Općinskog vijeća 
i radnih tijela. 
Izrađuje jednostavnije nacrte zaključaka i odluka iz 
samoupravnog djelokruga općine. 
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog 
načelnika. 
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Redni 
broj 

Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorija Razina Klasif. rang 

3. Komunalni redar Srednja stručna sprema ;najmanje 
jedna godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima;položen 
državni stručni ispit;vozačka dozvola 
B kategorije;poznavanje rada na 
računalu. 
Jednostavni i uglavnom rutinski 
poslovi koji zahtijevaju primjenu 
precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika uz stalni nadzor 
pročelnika. 

Vodi evidenciju obveznika plaćanja komunalne naknade i 
komunalnih usluga i izrađuje račune  radi naplate istih te 
surađuje sa knjigovodstvom i računovodstvom radi ažurnosti 
evidencije naplate i dugovanja. Nadzire provođenje odluka i 
drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva. Nadzire 
rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti. 
Naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog 
postupka .Predlaže donošenje odluka i mjera u cilju 
unapređenja života stanovnika općine, temeljem uočenog 
stanja. Prati propise iz oblasti svog radnog mjesta. Obavlja 
poslove poljoprivrednog redara. 
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog 
načelnika. 
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4. Spremač Niža stručna sprema ili osnovna škola. Održava čistoću u prostorijama općine i drugim objektima u 
vlasništvu općine (mrtvačnice, sportske dvorane i dr.), te 
obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog 
načelnika. 
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