Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 33. Statuta
općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/05. i 09/09.),
Općinsko vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2010. donosi

ODLUKU
o ustrojstvu općinske uprave
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo općinske uprave općine Podcrkavlje u skladu sa
Zakonom i općim aktima koje donosi Općinsko vijeće općine Podcrkavlje, a podrobnije
uređuje:
- Općinski načelnik i njegov zamjenik,
- Jedinstveni upravni odjel,
- Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela,
- Plaće, naknade i druga materijalna prava dužnosnika, službenika po položaju, te
službenika i namještenika.
II OPĆINSKI NAČELNIK I NJEGOV ZAMJENIK
Članak 2.
Općinski načelnik i njegov zamjenik su dužnosnici općine koji se biraju na
neposrednim izborima na način kako je to propisano zakonom.
Članak 3.
Općinski načelnik i njegov zamjenik sukladno zakonu svoju dužnost mogu obnašati
zasnivanjem radnog odnosa u mandatnom razdoblju (profesionalno obnašanje dužnosti) ili
svoju dužnost mogu obnašati bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski obnašanje dužnosti).
Ukoliko općinski načelnik ili njegov zamjenik odluče zasnovati radni odnos u općini
tada im pripadaju sva prava iz radnog odnosa kako je to propisano zakonom, kolektivnim
ugovorom za službenike i namještenike u jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave i aktima koje donose tijela općine.
Članak 4.
Visinu plaće kao i ostala prava iz radnog odnosa (profesionalno obnašanje dužnosti)
ukoliko nisu uređena zakonom ili kolektivnim ugovorom, Općinsko vijeće uređuje posebnom
odlukom.
Visinu naknade za obnašanje dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa (volontersko
obanašanje dužnosti), Općinsko vijeće uređuje posebnom odlukom.

Članak 5.
Prijem u službu te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u
jedinstvenom upravnom odjelu propisano je Zakonom o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

III JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Članak 6.
Za obavljanje upravnih, stručnih, administrativnih, općih, tehničkih, pomoćnih
poslova i zadataka iz samoupravnog djelokruga općine Podcrkavlje kao i poslova državne
uprave prenijetih na općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel općine Podcrkavlje.
Poslove iz stavka 1. ovog članka obavljaju službenici i namještenici.
Članak 7.
Službenici i namještenici se primaju u službu i raspoređuju na slobodna radna mjesta
utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela koji donosi općinski
načelnik.
Pravilnikom o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje se unutarnje
ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi
uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad
jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima općine
Podcrkavlje.
Članak 8.
Plaću službenika, odnosno namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu čini
umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećano
za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijente za obračun plaće u skladu sa zakonom određuje Općinsko vijeće
posebnom odlukom, a osnovicu i druga materijalna prava, ako nije utvrđeno kolektivnim
ugovorom, utvrđuje općinski načelnik.

IV PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 9.
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela upravlja jedinstvenim upravnim odjelom, a u
odnosu na službenike i namještenike u jedinstvenom upravnom odjelu je nadređeni službenik
i radno mjesto pročelnika je položaj.
Pročelnik za obavljanje poslova iz svog djelokruga rada odgovoran je općinskom
načelniku.
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Članak10.
Opis poslova i radnih zadataka pročelnika uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu
iz članka 6. stavka 2. ove Odluke.

Članak 11.
Plaća i druga materijalna prava pročelnika uređuju se na način i u postupku kako je to
propisano za službenike i namještenike u jedinstvenom upravnom odjelu.
V ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Odredbe ove Odluke u odgovarajućem padežu odnose se na oba spola.
Članak 13.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o ustrojstvu općinske uprave
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 2/94.) i Odluka o zapošljavanju, statusu i
odgovornosti djelatnika u općinskim tijelima („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 4/98.).
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa: 080-01/10-01/19
Urbroj: 2178/13-01-10-1
Podcrkavlje, 10. 6. 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl.iur.
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