
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRCKOVLJANI 

 

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), općinski načelnik 

Općine Brckovljani raspisao je Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 26/2023 od   

03.03.2023. godine za   

 

imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani- 1 

izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme  

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/TKINJAMA (u daljnjem tekstu: kandidat u 

odgovarajućem padežu) 

 

Opis poslova radnog mjesta pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani 

 

Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom i organizira rad, vodi postupak i rješava u upravnim i 

ostalim predmetima, te daje upute i mišljenja strankama iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog 

odjela, izrađuje radne materijale, nacrte i prijedloge općih akata, planova i programa sukladno 

posebnim propisima, utvrđuje konačni tekst nacrta općih akta iz nadležnosti odjela i konačni tekst 

natječaja i javnih poziva. 

Proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, daje 

upute za rad, brine o zakonitom i pravovremenom izvršenju poslova te usklađuje obavljanje 

poslova u Odjeljcima, priprema odgovore na pitanja članova Općinskog vijeća, te na predstavke i 

pritužbe građana i pravnih osoba. 

Rješava u upravnim stvarima prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel, rasporeda na radno 

mjesto, te o drugim pravima i obvezama službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, kao i 

prestanku službe, te evidenciju radnog vremena radnika dostavlja Odjeljku za proračun i 

računovodstvo na isplatu plaće, odobrava godišnji odmor, vodi i odlučuje u postupcima vezano 

uz lake povrede službene dužnosti službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela, brine 

o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika. 

Izdaje narudžbenice temeljem naloga i odobrenja općinskog načelnika i dostavlja ih Odjeljku za 

proračun i računovodstvo, obavlja poslove vezane uz postupke javne nabave. 

Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika. 

 

Podaci o plaći 

 

Podaci o plaći radnih mjesta propisani su  Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“, 

broj 07/2022). 

Slijedom navedenog plaću pročelnika čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta 

složenosti poslova radnog mjesta pročelnika uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog 

staža. Osnovica za izračun plaće utvrđena je Odlukom općinskom načelnika, KLASA: 120-

01/10-01/08; URBROJ: 238/04-10-01 od 01.10.2010. godine.    

 

 

 


