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Općinski načelnik, na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 4/18,
112/19-u daljnjem tekstu: Zakon), članka 46. stavak 4. točka 8. Statuta Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca“ broj 04/18), i članka 3. Odluke o ustrojstvu JUO Općine
Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 06/20), na prijedlog pročelnika, dana 6. prosinca
2021. godine, donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Selca

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se:
- unutarnje ustrojstvo,
- 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 Selca (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).
Rodna neutralnost izraza
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na
muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
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 raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II.
UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM I OBAVLJANJE
POSLOVA
Članak 3.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Pročelnik rukovodi, organizira i upravlja radom Jedinstvenog upravnog odjela, neposredno je
odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad, te za izvršavanje zadataka i poslova iz
nadležnosti Upravnog odjela.
Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovara
općinskom načelniku.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji upravlja JUO odgovoran je za vlastiti rad i rad
službenika u JUO.
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Članak 4.
Službenik je dužan poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih
propisa, akata Općine Selca i pravila struke.
Službenik je dužan izvršavati naloge pročelnika koji se odnose na službu te bez posebnog
naloga obavljati poslove, odnosno zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen, osim u
slučajevima kada je izvršenje dužan odbiti iz razloga propisanih Zakonom.
III. RASPORED NA RADNA MJESTA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 5.
Postupak prijma u službu i raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa Zakonom, a
sukladno Planu prijma u službu.
Natječaj provodi Povjerenstvo koje imenuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a
natječaj za imenovanje pročelnika JUO provodi Povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik.
Povjerenstvo za provedbu natječaja mora imati neparan broj, a najmanje tri člana. Članovi
Povjerenstva
ne
moraju
nužno
biti
zaposlenici
Općine
Selca.
Članak 6.
Službenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za
prijam u službu propisane Zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ( u daljnjem tekstu: Uredba) i ovim Pravilnikom.
Poseban uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika i namještenika je položen državni
ispit. Osoba bez položenog državnog ispita može biti primljena i raspoređena pod uvjetima
propisanim Zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa Zakonom.
Članak 7.
U slučaju potrebe obavljanja određenih poslova zbog upražnjenosti radnog mjesta, službenika
se može po potrebi službe premjestiti na drugo radno mjesto u Jedinstvenom upravnom
odjelu, ali samo na radno mjesto unutar iste stručne spreme, iste ili približne složenosti
poslova.
IV.

VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM
STVARIMA

Članak 8.
U upravnom postupku postupa službenik u čijem opisu poslova 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.
Kad je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o
upravnim stvarima odsutan ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje ili radno mjesto
nije popunjeno, a ovim Pravilnikom nije utvrđeno tko u takvim slučajevima mijenja
službenika, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
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Ako nadležnost za rješavanje pojedine upravne stvari nije određena zakonom, drugim
propisom, niti ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
U komuniciranju sa strankama službenici su dužni primiti stranku s dužnim poštovanjem i
olakšati joj ostvarivanje njezinih prava i izvršenja obveza te joj pružiti pomoć i potrebna
objašnjenja.
Službenici su za vrijeme svog rada u službi i nakon prestanka iste dužni pridržavati se odredbi
Opće uredbe o zaštiti podataka te tijekom obavljanja poslova u službi upozoriti stranke o
primjeni uredbe.

V. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA
Članak 9.
Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje
općinski načelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom.
Raspored radnog vremena za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište općinske uprave
te na web stranici Općine.
Članak 10.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena i prezimena službenika te naziv
radnog mjesta.
Članak 11.
Podnošenje prigovora i pritužbi građana osiguravaju se putem sandučića i službene e-mail
adrese Općine Selca.
VI. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 12.
Osim lakih povreda službene dužnosti koje su propisane zakonom, kao lake povrede službene
dužnosti utvrđuju se:
1. Neracionalno korištenje telefona, interneta i drugih povjerenih sredstava rada,
2. Nedolično ponašanje službenika u odnosu prema strankama iz kojega se može
zaključiti da isti neće obavljati svoju službu profesionalno, savjesno, nepristrano i
pristojno,
3. Odavanje tajnih zakonom zaštićenih osobnih podataka do kojih je službenik došao u
obavljanju službe, osim ako zakonom, voljom stranaka ili iz sadržaja pravnog posla ne
proizlazi što drugo,
4. Iznošenje neistina o drugim zaposlenicima koje mogu štetiti ugledu i dostojanstvu
zaposlenika ili ugledu Općine Selca,
5. Neopravdano odbijanje pružanja stručne i druge pomoći pročelniku i ostalim
službenicima, osobito radi završetka započetih i nedovršenih poslova kojim priroda
posla ne trpi odgodu.
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VI. DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD I RADNE ODNOSE U
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
Članak 13.
Naknada plaće, materijalna i druga prava službenika i namještenika uređuju se posebnim
aktima koje donose općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Selca, svatko u svom
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
VII. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Članak 14.
Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom
odjelu, koja sadržava popis radnih mjesta, stručne uvjete, potrebno stručno znanje, opis
poslova radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinome radnome mjestu.
Naziv, potrebno stručno znanje i opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.
Članak 15.
Unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta iz članka 14. Ovog Pravilnika u Jedinstvenom
upravnom odjelu određuje se u tabličnom prikazu-Sistematizaciji radnih mjesta, kao
sastavnom dijelu Pravilnika, kako slijedi:

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Naziv
R.
Kategorij
radnog
br.
a
mjesta
1. Pročelnik 1.
Potrebno stručno znanje
- magistar struke ili stručni
specijalist
pravne,
ekonomske
ili
tehničke
struke,

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski
rang

Broj
izvršitelja

Glavni rukovoditelj
1.
1
Opis poslova radnog mjesta
%
Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa
zakonom, Statutom i drugim propisima, organizira,
koordinira nadzire rad u JUO, kontrolira zakonito i
pravovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti JUO, 15 %
raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima upute za
-najmanje jedna godina radnog rad
iskustva na
poslovima,

odgovarajućim

Predlaže donošenje akata za čije je predlaganje ovlašten,
donosi akte sukladno posebnim propisima, priprema nacrte
10 %
općih akata, programa, planova, izvješća i sl.,

- Organizacijske sposobnosti
- Komunikacijske vještine
- Poznavanje
rada
na Rukovodi stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem
računalu
službenika, odlučuje o prijmu u službu, rasporedu na radno
- Položen državni ispit
mjesto, o prestanku službe te o drugim pravima službenika,
10 %
obavlja nadzor nad radom službenika, provodi postupke
- Stupanj složenosti posla zbog povrede službene dužnosti, ocjenjuje službenike
najveće
razine
koji
uključuje
planiranje, Donosi rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga
vođenje i koordiniranje Jedinstvenog upravnog odjela
15 %
povjerenih
poslova,
4

Službeni glasnik Općine Selca br. 06/2021. * 17. prosinca 2021. *

doprinos razvoju novih Pomaže predsjedniku Vijeća u pripremama sjednica i
koncepata te rješavanje prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća a po potrebi i
strateških zadaća
njihovih radnih tijela te daje potrebna tumačenja i 5 %
obrazloženja zakonskih propisa i drugih akata,
- Stupanj samostalnosti koji
uključuje samostalnost u
radu i odlučivanju o
najsloženijim
stručnim
pitanjima, ograničenu samo
općim
smjernicama
vezanim
uz
utvrđenu
politiku upravnog tijela

Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s
tijelima državne uprave, tijelima Županije i drugim
5%
institucijama
Prati stanje u području društvenih, komunalnih, 5%
gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak i
rad Općine te u svezi s tim predlaže mjere Općinskom
načelniku i Općinskom vijeću, brine o izvršavanju poslova
i zadataka iz djelokruga Općine sukladno Zakonu o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim
zakonima.
Izrađuje ugovore, nacrte svih odluka i akta i sva druga
pismena iz nadležnosti Općinskog načelnika, sudjeluje s
Općinskim načelnikom u praćenju izvršenja ugovora i po 10%
potrebi predlaže izmjene i dopune ugovora

- Stupanj odgovornosti koji
uključuje
najvišu
materijalnu, financijsku i
odgovornost za zakonitost
rada
i
postupanja,
uključujući široku nadzornu
i upravljačku odgovornost.
Najviši stupanj utjecaja na Objavljuje i nadzire sve objave na web stranici Općine.
5%
donošenje odluka koje
imaju znatan učinak na Sudjeluje u poslovima izrade i praćenja provedbe
određivanje politike i njenu dokumenata prostornog uređenja,
5%
provedbu

Sudjeluje u izradi, donošenju i provođenju dokumenata iz
područja zaštite okoliša, zaštite od buke, dokumenata
- Stalna stručna komunikacija zaštite od požara, civilne zaštite i dokumenata zaštite i 5 %
unutar i izvan upravnog spašavanja
tijela od utjecaja na
provedbu plana i programa Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela
upravnog tijela.
i poslove po nalogu općinskog načelnika
10 %
(1) Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti
imenovana osoba koja 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 poslovima.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog
odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke
koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale
uvjete za imenovanje.
(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka može se imenovati na radno mjesto pročelnika
jedinstvenog upravnog odjela ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani
uvjet stupnja obrazovanja.
(4) Mogućnost prijave kandidata iz stavka 2. ovoga članka navodi se u tekstu javnog
natječaja.
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R. Naziv
radnog
br. mjesta
Referent
za
2. administrativne
poslove-tajnik
Potrebno
stručno
znanje
-srednja stručna sprema
upravne ili ekonomske
struke
najmanje
jedna
godina radnog iskustva
na
odgovarajućim
poslovima
-poznavanje rada na
računalu,
- položen državni ispit
stručna
osposobljenost radnika
na
poslovima
upravljanja
dokumentarnim
i
arhivskim gradivom.
stupanj
složenosti
koji
uključuje
jednostavne i uglavnom
rutinske poslove koji
zahtijevaju
primjenu
precizno
utvrđenih
postupaka, metoda rada
i stručnih tehnika;

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski Broj
rang
izvršitelja

III.

Referent

-

11.

1

Opis poslova radnog mjesta
Obavlja administrativno – tehničke poslove u skladu s Uredbom
o uredskom poslovanju, a naročito: poslove pisarnice: zaprimanje
pismena,
razvrstavanje,
raspoređivanje,
evidentiranje,
klasifikacija, označavanje, združivanje akata, tehničko opremanje
akata, vođenje uredskih evidencija (glavnih i pomoćnih knjiga) i
drugih evidencija o gradivu, poslove prijema i otpreme pošte,
prijema telefonskih, telefax i e- poruka, osigurava pravilno i
pravovremeno kolanje dokumenata unutar Jedinstvenog
upravnog odjela te upravlja pismohranom
Obavlja poslove umnožavanja, prijepisa i otpreme materijala kao
i uredsko - tehničke poslove za poslove Općinskog načelnika,
njegova zamjenika te Jedinstvenog upravnog odjela
Otprema pismena i druge pošiljke iz djelokruga Jedinstvenog
upravnog odjela, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća
Prima stanke i zaprima zahtjeve stranaka
Daje informacije strankama isključivo iz svog djelokruga rada i/
ili ih usmjerava nadležnim osobama
Vodi općinsku blagajnu, ažurira blagajnu po nastanku događaja,
uplaćuje iznos koji prelazi blagajnički maksimum na IBAN
Općine u poslovnici poslovne banke
Obavlja poslove prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima
Brine o nabavci uredskog materijala
Brine o pohranjivanju, ažuriranju i čuvanju matične baze
podataka
Preuzima i usmjerava pozive na telefonskoj centrali

%

20 %

10 %
5%
5%
15 %
5%
5%
5%
5%

–
stupanj
5%
samostalnosti
koji
Vodi evidenciju radnog vremena službenika i namještenika
uključuje stalni nadzor
i upute nadređenog
Rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove po
službenika;
nalogu pročelnika.
20 %
–
stupanj
odgovornosti
koji
uključuje odgovornost
za materijalne resurse s
kojima službenik radi,
te pravilnu primjenu
izričito
propisanih
postupaka, metoda rada
i stručnih tehnika;
– stupanj stručnih
komunikacija
koji
uključuje
kontakte
6
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unutar nižih unutarnjih
ustrojstvenih jedinica
upravnoga tijela.

R.
br.

Naziv
radnog
mjesta
Viši savjetnik za
3.
financije
i
računovodstvo
Potrebno
stručno
znanje
–
stručno
znanje:
magistar
ekonomske
struke
ili
stručni
specijalist
ekonomske
struke,
ili
stručni
prvostupnik ekonomske
struke,
- najmanje četiri godina
radnog
iskustva
na
odgovarajućim
poslovima;
- Položen državni ispit
– stupanj složenosti koji
uključuje izradu akata iz
djelokruga
upravnoga
tijela, poslove pravnog
zastupanja,
vođenje
upravnoga postupka i
rješavanje najsloženijih
upravnih
i
ostalih
predmeta iz nadležnosti
upravnoga
tijela,
sudjelovanje u izradi
strategija i programa i
vođenju projekata;
– stupanj samostalnosti
koji uključuje povremeni
nadzor
te
opće
i
specifične
upute
rukovodećeg službenika;
– stupanj odgovornosti
koji
uključuje
odgovornost
za
materijalne resurse s
kojima službenik radi,

Kategorij
a

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski Broj
rang
izvršitelja

II.

Viši savjetnik

-

4.

Opis poslova radnog mjesta

1
%

Izrađuje nacrt prijedloga Proračuna, polugodišnji i godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna, statističke izvještaje i izvješća o
ostvarenju proračuna, prati izvršavanje Proračuna, priljev
sredstava u Proračunu i izvještava načelnika Općine o 15 %
izvršavanju Proračuna. Obavlja poslove planiranja i praćenja
likvidnosti proračuna i kontrole izvršenja proračuna.
Vrši obračun i isplatu plaća i drugih primanja zaposlenika kao i
pripadajućih poreza prireza i doprinosa koje proizlaze iz istih te
izrađuje potrebnu dokumentaciju za nadležne institucije i vodi 5 %
evidenciju o istima.
Vrši obračun i isplatu autorskih honorara i ugovora o djelu, kao
i obračun i isplatu pripadajućih poreza, prireza i doprinosa po
istim te izrađuje pripadajuća izvješća za nadležne institucije i 5 %
vodi evidenciju o istima.
Vodi poslove knjigovodstva.
15 %
Izrađuje potrebne financijske izvještaje, statistiku i vodi
analitiku ulaznih i izlaznih računa.
10 %
Vrši knjiženja i kontrolu financijske dokumentacije u provedbi
natječaja iz EU fondova.
15 %
Izrađuje potrebna izvješća tijekom poslovne godine po traženju
nadležnih institucija iz djelokruga proračuna i financija.
5%
Prati zakone i propise iz svog djelokruga rada, te načelniku
Općine i pročelniku Upravnog odjela predlaže mjere, sredstva i
5%
akte za unapređenje rada.
Objavljuje akte iz svog poslovanja na Internet stranicu Općine
Selca uz odobrenje pročelnika.
5%
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pravilnu
primjenu
postupaka i metoda rada
te provedbu odluka iz
odgovarajućeg područja;
–
stupanj
stručne
komunikacije
koji
uključuje kontakte unutar
i izvan upravnoga tijela u
svrhu pružanja savjeta,
prikupljanja i razmjene
informacija.

Po potrebi prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela i po potrebi daje tumačenja i obrazloženja iz svog
5%
djelokruga.

R.
br.

Naziv
radnog
mjesta
Viši referent za
4.
komunalne
poslove
Potrebno
stručno
znanje

Kategorij
a

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski Broj
rang
izvršitelja

III

Viši referent

-

9.

–
stručno
znanje:
sveučilišni
prvostupnik
ekonomske
/
tehničke
struke
ili
stručni
prvostupnik ekonomske /
tehničke struke, ili stručni
prvostupnik ekonomske /
tehničke struke i najmanje
jedna
godina
radnog
iskustva na odgovarajućim
poslovima;
- Položen državni ispit

Nadzire obavljanje komunalnih djelatnosti iz nadležnosti
Općine Selca (održavanje javnih površina, groblja i ostale
komunalne infrastrukture), vodi postupak i izdaje Rješenja o 15 %
komunalnom doprinosu.

– stupanj složenosti koji
uključuje
izričito
određene poslove koji
zahtijevaju
primjenu
jednostavnijih i precizno
utvrđenih
postupaka,
metoda rada i stručnih
tehnika;
– stupanj samostalnosti
koji uključuje redovan
nadzor
nadređenog
službenika te njegove
upute
za
rješavanje
relativno
složenih
stručnih problema;
– stupanj odgovornosti
koji
uključuje

Brine o održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u vlasništvu Općine Selca
10 %

Vrši prijavu i odjavu zaposlenika pri nadležnim institucijama.

5%

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
10 %

Opis poslova radnog mjesta

1

%

Prikuplja podatke radi utvrđivanja obveznika plaćanja svih
javnih davanja iz nadležnosti Općine Selca
10 %
Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Selca
5%

Sudjeluje u pripremi tehničke dokumentacije za provođenje
postupaka javne nabave i koncesija iz oblasti komunalnih
10 %
djelatnosti
Sudjeluje s nadzornim inženjerima radi što kvalitetnijeg
izvođenja radova i organiziranja radova građenja i održavanja
komunalne infrastrukture, brine o tehničkom dijelu izvedbe
10 %
radova i kvaliteti, upozorava na eventualne probleme i predlaže
mjere za njihovo otklanjanje
Vodi evidenciju stambenih i poslovnih objekata, komunalne
infrastrukture na području Općine Selca
5%
Pruža informacije i stručnu pomoć građanima u svezi sa 10 %
8
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odgovornost
za
materijalne resurse s
kojima službenik radi, te
pravilnu
primjenu
propisanih
postupaka,
metoda rada i stručnih
tehnika;
–
stupanj
stručnih
komunikacija
koji
uključuje komunikaciju
unutar nižih unutarnjih
ustrojstvenih jedinica.

pitanjima obavljanja komunalnih djelatnosti, održavanja i
izgradnje komunalne infrastrukture,
Brine o ispravnosti centrale, kopirnog aparata i faxa
Prati zakone i propise iz svog djelokruga rada

5%
5%

Po potrebi prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela i po potrebi daje tumačenja i obrazloženja iz svog 5 %
djelokruga
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

9
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R.
br.

Naziv
radnog
mjesta
Referent razreza
i
naplate
5.
općinskih
prihoda
Potrebno
stručno
znanje

Kategorij
a

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski Broj
rang
izvršitelja

III

Referent

-

11.

– stručno znanje: srednja
stručna
sprema
ekonomskog, upravnog ili
tehničkog smjera, najmanje
jedna
godina
radnog
iskustva na odgovarajućim
poslovima;
- Položen državni ispit

Razrezuje općinske poreze i fakturira naknade, zakupnine, te
prihode od prodaje imovine Općine Selca
20 %

– stupanj složenosti koji
uključuje jednostavne i
uglavnom
rutinske
poslove koji zahtijevaju
primjenu
precizno
utvrđenih
postupaka,
metoda rada i stručnih
tehnika;
– stupanj samostalnosti
koji uključuje stalni
nadzor
i
upute
nadređenog službenika;
– stupanj odgovornosti
koji
uključuje
odgovornost
za
materijalne resurse s
kojima službenik radi, te
pravilnu primjenu izričito
propisanih
postupaka,
metoda rada i stručnih
tehnika;
–
stupanj
stručnih
komunikacija
koji
uključuje kontakte unutar
nižih
unutarnjih
ustrojstvenih
jedinica
upravnoga tijela.

1

Opis poslova radnog mjesta

Izrađuje i otprema rješenja o komunalnoj naknadi, knjiži i
zadužuje komunalnu naknadu, izrađuje rješenja o ovrsi
komunalne naknade
Izrađuje rješenja o spomeničkoj renti, knjiži i zadužuje
spomeničku rentu, vodi brigu o naplati izrađuje rješenja o ovrsi
Izrađuje rješenja o grobnoj naknadi, knjiži i zadužuje grobnu
naknadu, vodi brigu o naplati izrađuje rješenja o ovrsi
Usklađuje potraživanje s obveznicima plaćanja komunalne
naknade, spomeničke rente i drugih potraživanja, uključujući
potraživanje za komunalnu naknadu

%

20 %
10 %
10 %

5%

Ažurira podatke o poreznim obveznicima i obveznicima
plaćanja drugih javnih davanja
5%
Vodi knjigu pošte kao i otpremu i prijem pošiljki
5%
Kontrolira i obrađuje troškove korištenja privatnih automobila
u službene svrhe i putnih naloga, te vrši obračun i isplatu
5%
službenih putovanja i putnih naloga, službenicima i
namještenicima općinske uprave, općinskom načelniku i
njegovu zamjeniku
Obavlja poslove umnožavanja, prijepisa i otpreme materijala za
Općinsko vijeće i radna tijela.
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
20 %
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R.
br.

Naziv
radnog
mjesta
Referent
6.
Komunalni
redar
Potrebno
stručno
znanje
-Najmanje gimnazijsko
srednjoškolsko
obrazovanje
ili,
četverogodišnje
strukovno srednjoškolsko
obrazovanje
-najmanje jedna godina
radnog
iskustva
na
odgovarajućim
poslovima
-položen državni ispit
-poznavanje rada na
računalu
– stupanj složenosti koji
uključuje jednostavne i
uglavnom
rutinske
poslove koji zahtijevaju
primjenu
precizno
utvrđenih
postupaka,
metoda rada i stručnih
tehnika;
– stupanj samostalnosti
koji uključuje stalni
nadzor
i
upute
nadređenog službenika;
– stupanj odgovornosti
koji
uključuje
odgovornost
za
materijalne resurse s

Kategorij
a

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski Broj
rang
izvršitelja

III

Referent

-

11.

1

Opis poslova radnog mjesta

%

Nadzire provedbu svih zakonskih propisa iz područja svoje
nadležnosti, a naročito Zakona o komunalnom gospodarstvu,
20 %
Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o zaštiti životinja i
ostalih zakonskih propisa.
Nadzire poštivanje i primjenu Odluke o komunalnom redu i
ostalih općih akata za čiji je nadzor poštivanja i primjene
nadležan komunalni redar, kao i ostalih pod zakonskih propisa
Donosi rješenja i druge akte kojima naređuje fizičkim i pravnim
osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, izriče
propisane sankcije, priprema optužni prijedlog
Provodi nadzor nad korištenjem javnih površina za vrijeme
održavanja raznih manifestacija te nadzor nad korištenjem
javnih površina u bilo koju drugu svrhu ,
Obilazi teren te na temelju utvrđenog stanja predlaže donošenje
općih akata ili poduzimanje potrebnih radnji u cilju
unaprjeđenja kvalitete stanovanja i života

20 %

10 %

5%

10 %

Obavlja poslove izmjere površina objekata u svrhu utvrđivanja
visine plaćanja komunalne naknade, poreza na kuću za odmor i
10 %
sl.
Sudjeluje u izradi akata iz svoje nadležnosti

5%

Nadzire rad pravnih i fizičkih osoba koji na temelju ugovora
obavljaju komunalne djelatnosti na području Općine Selca
10 %

11
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kojima službenik radi, te Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
pravilnu primjenu izričito
propisanih
postupaka,
metoda rada i stručnih
tehnika;
–
stupanj
stručnih
komunikacija
koji
uključuje kontakte unutar
nižih
unutarnjih
ustrojstvenih
jedinica
upravnoga tijela.

R.
br.

Naziv
radnog
mjesta
Referent
7.
Prometni redar
Potrebno
stručno
znanje

10 %

Kategorij
a

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski Broj
rang
izvršitelja

III

Referent

-

11.

2

Opis poslova radnog mjesta

-Najmanje
srednja
stručna
sprema
u
četverogodišnjem
trajanju

Obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih
vozila i poslove upravljanja prometom
Izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i
parkiranih vozila,
Naplaćuje novčane kazne za nepropisno zaustavljena i
-najmanje jedna godina parkirana vozila, odnosno izdavanje obveznih prekršajnih
radnog
iskustva
na naloga sukladno zakonu
odgovarajućim
Provodi nadzor nad korištenjem javnih površina za vrijeme
poslovima
održavanja raznih manifestacija te nadzor nad korištenjem
javnih površina u bilo koju drugu svrhu ,
-položen državni ispit
Izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima
-poznavanje
računalu

rada

%
50 %
20 %
10 %

5%
10 %

na

Osposobljenost Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
sukladno odredbi Čl. 7.
Pravilnika o uvjetima za
obavljanje
poslova
12
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upravljanja prometom,
nadzoru i premještanju
nepropisno zaustavljenih
i parkiranih vozila (NN
148/08, 105/09, 52/10,
53/12).
-stupanj složenosti koji
uključuje jednostavne i
uglavnom
rutinske
poslove koji zahtijevaju
primjenu
precizno
utvrđenih
postupaka,
metoda rada i stručnih
tehnika
-stupanj
samostalnosti
koji uključuje stalni
nadzor
i
upute
nadređenog službenika
-stupanj odgovornosti za
materijalne resurse s
kojima službenik radi, te
pravilnu primjenu izričito
propisanih
postupaka,
metoda rada i stručnih
tehnika
stupanj
stručne
komunikacije
koji
uključuje kontakte unutar
upravnog
tijela,
a
povremeno
i
izvan
upravnog
tijela,
u
prikupljanju ili razmjeni
informacija.

R.
br.

Naziv
mjesta

8.

Komunalni
radnik

Potrebno
znanje

radnog Kategorij
a
IV.

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski Broj
rang
izvršitelja

Namještenici
II.
potkategorije

2

13.

5

stručno

– stručno znanje: niža
stručna
sprema
ili
osnovna škola;
– stupanj složenosti posla

Opis poslova radnog mjesta

%

Obavlja poslove održavanja javnih površina, dječjih igrališta,
50 %
parkova, plaža i sl.
Obavlja jednostavne građevinske radove (betoniranje, saniranje
10 %
urušenih zidova, suhozida i sl.)
13
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koji
uključuje Radi na održavanju groblja, vrši poslove ukopa pokojnika
jednostavne
i Brine o uređenju prostora u vlasništvu Općine Selca
standardizirane
pomoćno-tehničke
poslove;
– stupanj odgovornosti
koji
uključuje Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
odgovornost
za
materijalne resurse s
kojima radi.

R. Naziv
br. mjesta
9.

Spremač

radnog

10 %
10 %

20 %

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski Broj
rang
izvršitelja

IV

Namještenici
II
Potkategorije

2.

13.

1

Potrebno
stručno
Opis poslova radnog mjesta
znanje
-niža stručna sprema ili Obavlja poslove čišćenja poslovnih prostorija Općine i prostora
završena osnovna škola
neposredno ispred ulaza u poslovni prostor zgrade Općine, a po
potrebi i šire
-stupanj složenosti posla Obavlja poslove čišćenja i drugih prostora u kojima se
uključuje jednostavne si održavaju sastanci općinskih tijela nakon održavanja sastanaka
standardizirane pomoćno Obavlja poslove čišćenja prostora i okoliša Sokolane, Kina te
tehničke poslove
drugih prostora po dogovoru s pročelnikom
-stupanj
odgovornosti Po potrebi pomaže u otpremi pošte za potrebe Općine
koji
uključuje
odgovornost
za
materijalne resurse s Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika.
kojima radi

%
55 %
5%
30 %
5%
5%

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Službenici zatečeni u službi na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na
svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaću i druga prava prema dotadašnjim
rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku.
Rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku donijeti će se najkasnije u
roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

14
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Članak 17.
Kandidat za prijam u službu koji ne ispunjava poseban uvjet za raspored na radno mjesto
(uvjet utvrđen posebnim Zakonom ili ovim Pravilnikom), može biti primljen u službu, uz
uvjet da u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda, položi odgovarajući ispit, u protivnom će se
smatrati da odnosni službenik više ne ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto.
Članak 18.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 04/20).
Članak 19.
Za sve odnose koji nisu regulirani ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i opći propisi
o radu.
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Selca“
KLASA: 022-05/21-01/0012
URBROJ: 2104/07-02/01-21-01
Selca, 6. prosinca 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
*****************************
Na temelju članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj
7/2009), članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim
oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“, broj 38/88), te članka 46. Statuta
Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 04/2018), općinski načelnik Općine
Selca, dana 7. prosinca 2021. godine, donosi

PLAN
Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja pismena
Općine Selca za 2022. godinu
Članak1.
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena u
uredskom poslovanju za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se klasifikacijske
oznake sadržaja pismena Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Selca, te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata.

15
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Članak 2.
Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka
1. ovog Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake predmeta, kao i brojčane
oznake predmeta na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u 2022. godini, kako slijedi:
2.1. Predmeti neupravnog postupka
OZNAKA
KLASIFIKACIJE
OPIS DJELATNOSTI UNUTAR PODGRUPE
PO SADRŽAJU
000
DRUŠTVO - RAZNO
000-01
Društvo – razno, općenito
008
008-01

JAVNO INFORMIRANJE
Javno informiranje, pristup informacijama, informiranje o radu
predstavničkih tijela

011
011-01

DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE PROPISA
Postupak donošenja propisa, objavljivanje propisa

012
012-01
012-03

USTAVNI PROPISI I STATUTI
Ustavni propisi
Statut Općine Selca

013
013-01

IZBORI
Izbori za predsjednika RH. Izbori za zastupnike u Hrvatski
sabor, Lokalni izbori i izbori Mjesnih odbora

015
015-08

ULICE I TRGOVI
Ulice i trgovi

021
021-04
021-05
021-06

ORGANIZACIJA I RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA
Splitsko-dalmatinska županije
Sjednice Općinskog vijeća
Rad Općinskog vijeća (Odluke, Zaključci i sl.)

022
022-05

OPĆINSKI NAČELNIK
Odluke, sjednice

023
023-01

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Općenito

026
026-01

ORGANIZACIJA I RAD MJESNIH ODBORA
Ustrojstvo i rad Mjesnih odbora

034
034-04

IZDAVANJE UVJERENJA I DRUGIH POTVRDA
Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda

16
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035
035-01

UREDSKO POSLOVANJE
Klasifikacijske oznake i brojčane oznake

036
036-01

ARHIVIRANJE PREDMETA I AKAT
Općenito

041
041-01

UPRAVNI NADZOR
Revizija

050
050-01

PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD TIJELA UPRAVE
Predstavke i pritužbe na rad tijela uprave

052
052-01

OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBE
Ostale predstavke i pritužbe

053
053-01

MOLBE I PRIJEDLOZI
Općenito

061
061-01

JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA
Općenito

110
110-01

RADNI ODNOSI
Općenito radni odnosi, prava i obveze radnika

112
112-01
112-04

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Radni odnos, zasnivanje i prestanak
Ugovori o djelu

113
113-01
113-03

RADNO VIJEME, ODMORI, DOPUSTI, BOLOVANJA
Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja
Godišnji odmori

121
121-01

OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA
Dnevnice, terenski rad, naknade, regres, troškovi, pomoći u
slučaju smrti, jubilarne nagrade, otpremnina, honorari

133
133-02

DRŽAVNI STRUČNI ISPIT
Polaganje državnog stručnog ispita

140
140-01

MIROVINSKO OSIGURANJE
Općenito

210
210-01

JAVNA SIGURNOST
Općenito

300
300-01

GOSPODARSKO PLANIRANJE
Općenito

17
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310
310-02
310-17

INDUSTRIJA I RUDARSTVO
Elektroprivreda
Proizvodnja kamena, šljunka i pijeska

320
320-01

POLJOPRIVREDA
Prenamjena zemljišta, općenito

321
321-01

ŠUMARSTVO
Općenito

322
322-01

VETERINARSTVO
Općenito

323
323-01

LOVSTVO
Općenito

324
324-01

RIBARSTVO
Općenito

325
325-01
325-03
325-08

VODOPRIVREDA
Općenito
Vodovodni priključak
Vodoprivredni doprinos

330
330-01

TRGOVINA NA MALO
Prodaja na tržnicama, javnim površinama i ambulantna prodaja

334
334-1

TURIZAM
Općenito

335
335-01

UGOSTITELJSTVO – JAVNE POVRŠINE
Zakup javne površine

340
340-01

CESTOVNI PROMET
Općenito

342
342-01
342-21

POMORSKI PROMET
Općenito
Luke i pristaništa

344
344-01

VEZE
Općenito, poštanski promet, telefonski i telegrafski promet,
radio veze, radio oglasi

350
350-01
350-02
350-05

PROSTORNO UREĐENJE
Općenito
Prostorni planovi
Lokacijska dozvola
18
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351
351

ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
Općenito

361
361-01
361-03
361-05
361-06

IZGRADNJA OBJEKTA
Općenito
Građevinska dozvola
Uporabna dozvola
Komunalni doprinos

362
362-02

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Građevinska inspekcija

363
363-01
363-03
363-05

KOMUNALNI POSLOVI
Općenito
Komunalna naknada
Koncesijska odobrenja

372
372-03

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
Zakup poslovnog prostora

400
400-06

PRORAČUN
Proračun Općine Selca

402
402-05
402-07
402-08

SUFINANCIRANJE I FINANCIRANJE
Sufinanciranje zajedničkih društvenih potreba
Sufinanciranje – Ugovori
Financiranje iz Proračuna - zamolbe

406
406-01

UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE
Općenito

410
410-01
410-12
410-15

POREZI
Općenito
Porez na tvrtku
Porez na kuću za odmor

415
415-01
415-07

NAPLAĆIVANJE POREZA, DOPRINOSA I DRUGIH
OBVEZA
Općenito
Opomene i ovrhe

430
430-01

RASPOLAGANJE PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA
Općenito

541
541-01

ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA
Općenito
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551
551-06

SUSTAV SOCIJALNE SKRBI I DEMOGRAFIJA
Novčane pomoći

552
552-02

OBLICI I MJERE OBITELJSKO-PRAVNE ZAŠTITE
Starateljstvo

564
564-02

GROBLJA
Općenito

601
601-01
601-02

PREDŠKOLSKI ODGOJ
Općenito
Unapređenje usluga za vrtić

602
602-01

ŠKOLSTVO
Općenito

604
604-01

STIPENDIRANJE
Općenito

612
612-01
612-08

KULTURA
Općenito
Kulturno srce Brača

620
620-01

SPORT
Općenito

650
650-01

INFORMATIKA
Općenito, informatička oprema, informatički sistemi, kadrovi

711
711-01
711-04

ORGANIZACIJA I RAD SUDOVA
Općenito, dokumentacija za objavu na oglasnoj ploči
Vlasnički listovi

730
730-01

IZVRŠENJE KRIVIČKIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA
Općenito

810
810-01
810-02
810-06

VATROGASTVO
Vatrogasni dom
Vatrogastvo - općenito
Štožeri civilne zaštite

930
930-01

GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI
Općenito, opći poslovi, katastar zemljišta

931
931-01

GEODETSKA IZMJERA
Opći poslovi, geodetska izmjera

934

KATASTAR POMORSKOG DOBRA
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934-01

Općenito

940
940-01

EVIDENCIJE NEKRETNINA U DRŽAVNOM
VLASNIŠTVU
Općenito

943
943-01

PROMJENA REŽIMA VLASNIŠTVA
Općenito, prijenos vlasništva, utvrđivanje općeg interesa

944
944-01

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
Imovinsko-pravni poslovi

950
950-01

STATISTIKA
Općenito
2.2. Predmeti upravnog postupka

Klasifikacijska
oznaka po sadržaju

OPIS DJELATNOSTI UNUTAR PODGRUPE

UP/I-008
008-01

INFORMIRANJE
Rješenje službenika za informiranje

UP/I-112
112-01

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Općenito

UP/I-113
113-01
113-03

RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI, BOLOVANJA
Općenito
Rješenje o korištenju godišnjeg odmora

UP/I-361
361-06
361-08

KOMUNALNI DOPRINOS
Rješenja o komunalnom doprinosu
Naplata naknade za nezakonito izgrađene zgrade

UP/I-363
363-01
363-03
363-05

KOMUNALNI POSLOVI
Rješenja o komunalnim djelatnostima
Rješenja o komunalnoj naknadi
Koncesijska odobrenja

UP/I-551
551-06

SOCIJALNA SKRB-NOVČANE POMOĆI
Rješenja o rodiljnoj naknadi
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Članak 3.
Ovim Planom određuju se brojčane oznake Predstavničkog i Izvršnog tijela Općine i
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca, kao i brojčane oznake stvaratelja i primatelja
akata sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca,
kako slijedi:
Brojčana oznaka Općine Selca je: 2104/07.
Red.
broj
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Naziv službe, radnog mjesta
Predstavničko tijelo
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Zamjenik predsjednika
Izvršno tijelo
OPĆINSKI NAČELNIK
Općinski načelnik
Zamjenik načelnika
JEDINSTVENI UPRAVNI
ODJEL OPĆINE SELCA
Pročelnik
Viši referent za komunalne
poslove
Viši savjetnik za financije i
računovodstvo

Oznaka ustrojstvene
Jedinice u tijelu
01

Brojčana oznaka

01-01
01-02
02

2104/07-01-01/222104/07-01-02/22-

02-01
02-02
03

2104/07-02-01/222104/07-02-02/22-

03-01

2104/07-03-01/222104/07-03-02/22-

03-02
2104/07-03-03/2203-03

Referent komunalni redar
Referent razreza i naplate
općinskih prihoda
DOBROVOLJNO
VATROGASNO DRUŠTVO
SELCA
Zapovjednik DVD-a
DJEČJI VRTIĆ SELA
Ravnateljica
KNJIŽNICA HRVATSKI
SASTANAK 1888.
Ravnateljica
STOŽERI CIVILNE ZAŠTITE
Zapovjednik Stožera

03-04
03-05

2104/07-03-04/222104/07-03-05/22-

04

22

04-01
05
05-01
06

2104/07-04-01/22-

06-01
07
07-01

2104/07-06-01/22-

2104/07-05-01/22-

2104/07-07-01/22-
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Članak 4.
Ovaj Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca pismena
primjenjuje se u 2022. godini, a objavljuje se na službenim web stranicama Općine Selca i u
„Službenom glasniku Općine Selca“.
KLASA: 035-01/21-01/0001
URBROJ: 2104/07-02-01/21-01
Selca, 7. prosinca 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.

*****************************
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/
17, 98/19, 144/20, čl. 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („NN“ br.
85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i članka 46. Statuta Općine Selca
("Službeni glasnik Općine Selca", br. 03/13 ), Načelnik Općine Selca dana 10. prosinca 2021.
godine donosi

ODLUKU
o proglašenju Božićnih sajmenih dana
u vremenu od 15. prosinca 2021. do 15. siječnja 2022. godine
Članak 1.
Proglašavaju se Božićni sajmeni dani u Selcima na slijedećim mjestima:
-

u dvorištu Palače Didolić na platou sa lijeve strane,
na prostoru ispred kino dvorane Selca,
šetalište Rajka Štambuka.
Članak 2.

Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i sl., kao sastavni dio sajmenih događanja u
navedenom terminu za događanja iz članka 1. može se vršiti u vremenu održavanja
manifestacije, a najranije s početkom u 16,00 sati i najdulje do 24,00 sata. Za postavljanje
kioska i štandova plaća se naknada u iznosu od 5kn / m² zauzete površine dnevno.

Članak 3.
„Božićne kućice“- kioske zainteresirani mogu postaviti na lokacijama iz Članka 1. Odluke.
Najveća dopuštena površina kućica je 10 m². Zainteresirani subjekti pisanim putem podnose
Općini Selca zahtjev za postavljanje kućica i štandova. Za slučaj da se za istu lokaciju prijavi
23
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više zainteresiranih donijet će se odluka o najpovoljnijem subjektu temeljem kriterija za
dodjelu u zakup javnih površina.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Selca“.
KLASA: 335-01/21-01/0018
URBROJ: 2104/07-02-01/21-01
Selca, 10. prosinca 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
************************************
Temeljem članka 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 28/10), a u svezi s člankom 62. Pravilnika o radu JUO
Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 04/20, članka 5. Kolektivnog ugovora za
državne službenike i namještenike („Narodne novine“ broj 112/17 i 12/18) te članka 1.
Dodatka I Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike („Narodne novine“
broj 2/19), Općinski načelnik Općine Selca, dana 17. prosinca 2021.godine, donio je

ODLUKU
o utvrđenju visine osnovica za obračun plaće
službenika i namještenika zaposlenih u Općini Selca
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice za izračun plaće službenika i namještenika
zaposlenih u Općini Selca.
Članak 2.
Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Općini Selca utvrđuje se u
iznosu od 6.044,51 kn bruto.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a plaća će se obračunavati primjenom osnovice
iz članka 2. ove Odluke, počevši s obračunom plaće za mjesec siječanj 2022. godine i dalje.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Općine Selca i u „Službenom glasniku
Općine Selca“.
KLASA:120-01/21-01/0006
URBROJ: 2104/07-02-01/21-01
Selca, 17. prosinca 2021. godine
Općinski načelnik
Ivan Marijančević, v.r .
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Na temelju članka 8., 9. i 10. st. 2 Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine'' br. 86/08, 61/11, 04/18
i 112/19), članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 05/20), te članka 46. Statuta Općine Selca
("Službeni glasnik Općine Selca" broj 4/18), općinski načelnik Općine Selca, dana 17.
prosinca 2021. godine, donosi
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE SELCA ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u
Jedinstveni upravni odjel Općine Selca tijekom 2022. godine.
Članak 2.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Selca, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2022.
godinu utvrđuje se kako slijedi:
SLUŽBENICI
Naziv radnog mjesta
Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela
Referent za
administrativne poslove
- tajnik
Viši savjetnik za
financije i
računovodstvo
Referent za financije i
računovodstvo
Viši referent za
komunalne
poslove
Referent razreza
i naplate
općinskih
prihoda
Referent Komunalni
redar
Referent Prometni redar

Broj
izvršitelja

Stanje
popunjenosti
radnih mjesta

Potreban broj
službenika/
namještenika

Ukupno
planirano u
2022. godini

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0
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Poljoprivredni
redar
UKUPNO
SLUŽBENICI

0

0

0

0

7

7

7

0

NAMJEŠTENICI
Naziv radnog mjesta

Broj
izvršitelja

Stanje
popunjenosti
radnih mjesta

Potreban broj
službenika/
namještenika

Ukupno
planirano u
2022. godini

6

4

2

2

1

0

1

1

7

4

3

3

Komunalni radnik
Spremač
UKUPNO
NAMJEŠTENICI

Članak 3.
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Selca i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca
predviđeno je ukupno 3 radna mjesta za namještenike.
Članak 4.
Na dan 17. prosinca 2021. godine utvrđuje se da u Jedinstvenom upravnom
odjelu postoje nepopunjena slijedeća radna mjesta:



– 2 izvršitelj
– 1 izvršitelj.

Komunalni radnik
Spremač
Članak 5.

Tijekom 2022. godine planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme
službenika i namještenika na nepopunjena radna mjesta za što su predviđena sredstva u
Proračunu Općine Selca za 2022. godinu.
Članak 6.
Ovaj Plan prijma se objavljuje u "Službenom glasniku Općine Selca" i
na internetskoj stranici Općine Selca.
KLASA: 112-01/21-01/0005
URBROJ: 2104/07-02-01/21-01
Selca, 17. prosinca 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
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Izdavač: Općina Selca ; Splitsko- dalmatinska županija; Trg S. Radića 5 – 21425 Selca
Telefon 021/622-663 – Fax. 021/600-270
info@selca.hr www.selca.hr
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