
23. veljače 2016. godine 

 
 
 
 
 
 

 
1. 
 
 Na temelju članka 10. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine« br. 86/08, 61/11), načelnik Općine Gunja 
donosi 
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Gunja za 2016. godinu 
 
 

I. 
 

 Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se 
prijam službenika i namještenika u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Gunja za 2016. godinu. 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje 
korišteni u ovom Planu prijma u službu odnose se 
jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li 
korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
 

II. 
 

 Pravilnikom o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja 
predviđeno je 10 (deset) radnih mjesta, od toga 6. 
službeničkih i 4. namještenička radna mjesta. 
 

III. 
 

 Plan prijama u službu u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Gunja sadrži: 
 

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u    
  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja, 
- popunjenost radnih mjesta u upravnom odjelu  
  službenika i namještenika pripadnicima  
  nacionalnih manjina, 
- popunjenost radnih mjesta u upravnom odjelu  
  službenika i namještenika osobama s  
  invaliditetom, 
- potreban broj službenika i namještenika na  
  neodređeno vrijeme, 
- potreban broj vježbenika na određeno vrijeme, 

- planirano zapošljavanje službenika i  
  namještenika, pripadnika nacionalnih manjina. 
 

IV. 
 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja 
dužan je popunjavati radna mjesta prema ovom 
Planu, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja i 
financijskim sredstvima osiguranim Proračunom 
Općine Gunja za 2016. godinu. 
 

V. 
 

 Slobodna radna mjesta službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Gunja popunjavaju se na temelju ovog 
Plana, putem javnog natječaja ili oglasa. 
 

VI. 
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Gunja na dan 01.siječnja 2016.godine zaposleno 
je 2. (dva) pripadnika bošnjačke nacionalne 
manjine na određeno vrijeme, što je prema 
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina 
(„Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10, 
93/11) nedovoljan broj pripadnika bošnjačke 
nacionalne manjine u strukturi službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Gunja. 
 

 U 2016.godini planira se zapošljavanje 1. 
pripadnika nacionalnih manjina. 
 

 Radna mjesta koja će biti popunjena 
pripadnicima nacionalnih manjina uključena su u 
ukupni broj radnih mjesta predviđenih za 
popunjavanje, s time da će raspisivani natječaji 
sadržavati odredbu o prednosti pod istim uvjetima 
u odnosu na ostale kandidate u popuni radnih 
mjesta, pripadnicima bošnjačke nacionalne 
manjine.
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VII. 
 

 Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti 
radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Gunja, te planirani prijam službenika i 

namještenika na neodređeno vrijeme, vježbenika, 
te planirano zapošljavanje pripadnika nacionalnih 
manjina za 2016. godinu, kako slijedi: 
 

 
 

Naziv 

upravnog 

tijela 

Stvarno 

stanje 

popunjenosti 

radnih 

mjesta 

službenika i 

namještenika 

u upravnom 

odjelu na 

dan 

01.01.2016.   

Popunjenost 

radnih 

mjesta u 

upravnom 

odjelu 

službenika i 

namještenika 

pripadnicima 

nacionalnih 

manjina na 

dan 

01.01.2016. 

Popunjenost 

radnih 

mjesta u 

upravnom 

odjelu 

službenika i 

namještenika 

osobama s 

invaliditetom 

na dan 

01.01.2016. 

PLANIRANI PRIJAM NA 

NEODREĐENO VRIJEME 

Planirano 

zapošljavanje 

službenika i 

namještenika, 

pripadnika 

nacionalnih 

manjina 

Planirani 

prijam 

službenika i 

namještenika  

Planirani 

prijam 

vježbenika 

(na 

određeno 

vrijeme) 

Ukupno 

planirano 

zapošljavanje 

na 

neodređeno 

vrijeme 

Jedinstveni 

upravni 

odjel 

Općine 

Gunja 

11 (od toga 6 

službenika na 

neodređeno 

vrijeme i 5 

namještenika 

na određeno 

vrijeme) 

2 

namještenika 

na određeno 

vrijeme 

0 1 namještenik 0 1 1 

 
 
 

 

VIII. 
 

 Prije raspisivanja javnog natječaja ili 
oglasa za radno mjesto pročelnik je dužan 
zatražiti dodatnu suglasnost općinskog načelnika. 
 

IX. 
 

 Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Gunja stupa na snagu danom 
donošenja i bit će objavljen u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
 VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA GUNJA 
    NAČELNIK OPĆINE 
 
KLASA: 100-01/16-01/25 
URBROJ: 2212/07-01/01-16-01 
 

U Gunji, 07. siječanj 2016. godine 
 
 
  Načelnik Općine Gunja 
     Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva
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2. 
 
 Na temelju članka 47. Statuta Općine 
Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj 
03/13, 05/13, 10/13 i 03/15 ) u svezi sa Uredbom 
o registru državne imovine („Narodne novine“ 
broj: 55/11) načelnik Općine Gunja donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju Registra imovine u vlasništvu 

Općine Gunja 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom ustrojava se registar 
imovine u vlasništvu Općine Gunja.  
 

Članak 2. 
 

 Registar je popis imovine u obliku dionica i 
poslovnih udjela u trgovačkim društvima, i 
nekretnina čiji je imatelj, odnosno vlasnik Općina 
Gunja. 
 

Članak 3. 
 

 Registar se javno objavljuje na službenoj 
web stranici Općine Gunja. 
 

Članak 4. 
 

 Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu 
ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni 
postupak. 
 
II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA 
 

Članak 5. 
 

 Registar se vodi u elektroničkom obliku. 
 

Članak 6. 
 

Registar se sastoji od: 
 

– popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima, 
i 
– popisa nekretnina. 
 
III. POPIS VLASNIČKIH UDJELA U 
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 
 

Članak 7. 
 

 Popis vlasničkih udjela u trgovačkim 
društvima sastoji se od popisa: 
 

– dionica, i 

 
– poslovnih udjela. 
 

Članak 8. 
 

 U popis dionica upisuju se dionice 
trgovačkih društava čiji je imatelj Općina Gunja, 
odnosno pravne osobe kojih je osnivač Općina 
Gunja. 
 

 Popis dionica sadržavat će podatke o 
dionicama trgovačkih društava čiji je imatelj 
Općina Gunja, odnosno pravne osobe kojih je 
osnivač Općina Gunja, a osobito: 
 

– naziv i sjedište dioničkog društva, 
– oznaka vrijednosnog papira, 
– OIB dioničkog društva, 
– temeljni kapital dioničkog društva, 
– izdana količina dionica, 
– nominalna vrijednost dionice, 
– broj dionica čiji je imatelj Općina Gunja, 
– udio dionica, čiji je imatelj Općina Gunja, u  
   temeljnom kapitalu dioničkog društva, 
– broj dionica čiji su imatelji pravne osobe kojih je  
   osnivač Općina Gunja, 
– udio dionica, čiji su imatelji pravne osobe kojih  
   je osnivač Općina Gunja, u temeljnom kapitalu  
   dioničkog društva, 
– podatke o teretima na dionicama, 
– podatke o sudskim sporovima koji se vode  
   vezano za te dionice, 
– druge podatke. 
 

Članak 9. 
 

 U popis poslovnih udjela upisuju se 
poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je vlasnik 
Općina Gunja, odnosno pravne osobe kojih je 
osnivač Općina Gunja. 
 

 Popis poslovnih udjela sadržavat će 
podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava 
čiji je vlasnik Općina Gunja, odnosno pravne 
osobe kojih je osnivač Općina Gunja, a osobito: 
 

– naziv i sjedište trgovačkog društva, 
– OIB trgovačkog društva, 
– temeljni kapital trgovačkog društva, 
– broj poslovnih udjela u temeljnom kapitalu  
   trgovačkog društva, 
– nominalna vrijednost poslovnih udjela, 
– broj poslovnih udjela čiji je vlasnik Općina  
   Gunja, 
– udio poslovnih udjela, čiji je vlasnik Općina  
   Gunja, u temeljnom kapitalu trgovačkog  
   društva, 
– broj poslovnih udjela čiji su vlasnici pravne  
   osobe kojih je osnivač Općina Gunja, 
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– udio poslovnih udjela, čiji su vlasnici pravne  
   osobe kojih je osnivač Općina Gunja, u  
   temeljnom kapitalu trgovačkog društva, 
– podatke o teretima na poslovnim udjelima, 
– podatke o sudskim sporovima koji se vode  
   vezano za te poslovne udjele, i 
– druge podatke. 
 
IV. POPIS NEKRETNINA 
 

Članak 10. 
 

 Popis nekretnina sastoji se od popisa: 
 

– građevinskog zemljišta i građevina, 
– poljoprivrednog zemljišta, 
– šuma i šumskog zemljišta, 
– javnog vodnog dobra, 
– stambenih objekata, 
– poslovnih prostora, 
– nekretnina koje koriste tijela Općine Gunja, 
 

Članak 11. 
 

 Popis nekretnina sadržavat će podatke o 
nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički 
vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Općina Gunja, 
odnosno pravne osobe kojih je osnivač Općina 
Gunja, a osobito: 
 

– broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine, 
– broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je  
   nekretnina upisana, te broj poduloška ako  
   postoji, 
– naziv katastarske općine gdje se  
   zemljišnoknjižna čestica nalazi, 
– površinu zemljišnoknjižne čestice, 
– kulturu zemljišnoknjižne čestice, 
– vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo  
   vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo ili  
   vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u  
   slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva,  
   drugi suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju  
   suvlasništva ili zajedničkog vlasništva, 
– titulara vlasništva, 
– podatke o teretima na nekretnini, 
– podatke o sudskim sporovima koji se vode  
   vezano za nekretninu, 
– broj posjedovnog lista, 
– broj katastarske čestice iz posjedovnog lista, 
– naziv katastarske općine iz posjedovnog lista, 
– površinu katastarske čestice iz posjedovnog  
   lista, 
– nositelja prava i udio, 
– broj katastarskog plana i katastarski plan za  
   katastarsku česticu, 
– adresu katastarske čestice, 
– prostorno-plansku namjenu nekretnine i  
   prostorni plan, 

– korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja  
   nekretnine, 
– vrijednost nekretnine, 
– druge podatke. 
 

Članak 12. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja. 

 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
 VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA GUNJA 
    NAČELNIK OPĆINE 
 
KLASA: 406-01/16-01/92 
URBROJ: 2212/07-16-01 
 
U Gunji, 15. siječanj 2016. godine 
 
 
  Načelnik Općine Gunja 
     Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva 
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3. 
 
 Temeljem članka 47. Statuta Općine 
Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, br. 
03/13, 05/13, 10/13 i 03/15), načelnik Općine 
Gunja donosi 
 
 

PROCEDURU OBRAČUNA I NAPLATE 
POTRAŽIVANJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Članak 1. 
 

 Ovim aktom utvrđuje se procedura 
obračuna i naplate dospjelih nenaplaćenih 
potraživanja u Općini Gunja, osim ako posebnim 
propisom nije drugačije utvrđeno. 
 

Članak 2. 
 

 Postupak  obračuna  i  naplate  dospjelih  
nenaplaćeni  potraživanja  vrši  se  po  slijedećoj 
proceduri: 
 
 
 
 
 
 
 

 
RED.BR. 

 
AKTIVNOST 

 
IZVRŠENJE 

 
ROK 

 
POPRATNI 
DOK. 

 
1. 

Prikupljanje podataka 
potrebnih za izdavanje 
rješenja 

Referent za 
računovodstvo i 
knjiženje 

Tijekom 
godine 

 

 
2. 

Izdavanje rješenja 
komunalne naknade, 
komunalnog 
doprinosa i dr. 

Referent za 
računovodstvo i 
knjiženje  

Tijekom 
godine 

Rješenja 

 
3. 

Izdavanje uplatnica za 
komunalnu naknadu, 
komunalni doprinos, 
zakup 
poljoprivrednog 
zemljišta i dr. 

Referent za 
računovodstvo i 
knjiženje 

Tijekom 
godine 

uplatnice 

 
4. 

Unos podataka u sustav 
(knjiženje izlaznih 
računa u saldakontima 
i gl.knjizi) 

Referent za 
računovodstvo i 
knjiženje 
Referent za 
računovodstveno-
financijske 
poslove 

Dnevno Knjigovodstvene 
kartice, 
Računi 

 
5. 

Kontrola točnosti 
podataka 

Referent za 
računovodstvo i 
knjiženje 
 

mjesečno  
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6. 
Unos podataka u sustav 
(Evidentiranje 
naplaćenih prihoda u 
gl.knjizi i saldakontima) 

Referent za 
računovodstvo i 
knjiženje 
Referent za 
računovodstveno-
financijske 
poslove 

dnevno Knjigovodstvene 
kartice 

 
7. 

Praćenje naplate prihoda 
(analitika) 

Referent za 
računovodstvo i 
knjiženje 
 

dnevno Izvadak po 
poslovnom računu 

 
8. 

Izdavanje opomena i 
opomena pred ovrhu 

Referent za 
računovodstvo i 

knjiženje 
 

Sukcesivno 
tijekom godine 

Opomene i 
opomene pred 
ovrhu 
 
 

 
9. 

Ovrha-prisilna naplata 
potraživanja 

Pročelnik JUP 
Referent za 
računovodstvo i 
knjiženje 
 

Tijekom 
godine 

Rješenja o ovrsi 

 
 
 
 

Članak 3. 
 

 Redovito praćenje naplate 
 

 Redovitim i ažurnim knjiženjem naplate 
općinskih prihoda omogućuje se lakše i točno 
praćenje naplate i utvrđivanje otvorenih 
potraživanja. S većim dužnicima i onima čiji se 
dugovi odnose na dulje vremensko razdoblje 
potrebno je uskladiti salda. 
 
 Izdavanje opomena 
 

 Uvodi se redoviti sustav opominjanja po 
osnovi općinskih prihoda  (komunalna naknada, 
komunalni doprinos, najam poslovnih prostora u 
vlasništvu općine, prihod od prodaje nekretnina u 
vlasništvu općine, najam stanova u vlasništvu 
općine, naknada za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, zakup 
poljoprivrednog zemljišta i dr.), koje određeni 
dužnik ima prema Općini Gunja. 
 Kriterij za listanje opomena je  visina 
duga – najprije se opominju dužnici s najvećim 
dugovanjem . 
 U roku narednih 30 dana nadzire se 
naplata prihoda po opomenama. 
 
 
 

 Ovrhe 
 

 Nakon što u roku u 30 dana nije 
naplaćen dug za koji je poslana opomena, izdaju 
se ovršna rješenja za sve dužnike, osim onih koji 
su eventualno sklopili nagodbu o obročnoj otplati 
duga (koja je prethodno ovjerena kod javnog 
bilježnika uz ovjerenu zadužnicu kao jamstvo za 
sigurnu naplatu potraživanja). 
 Dužnik neće biti opominjan ukoliko prijeti 
zastara ili zbog proteka vremena neće biti 
moguće provesti ovršne radnje i naplatiti 
potraživanja.  
 Ukoliko u roku od 8 dana od primitka 
rješenja o ovrsi ne bude podmiren dug po ovrsi, 
poduzet će se postupak prisilne naplate 
potraživanja putem FINE. 
 Ukoliko FINA dostavi obavijest da 
naplata po rješenju o ovrsi nije moguća, 
službenici koji vode ovršni predmet, dužni su 
uputiti dopis nadležnom općinskom sudu i 
predložiti osiguranje novčane tražbine prisilnim 
zasnivanjem založnog prava na nekretnini, uz koji 
prilažu izvršno rješenje o ovrsi. 
 Ovrha se može provesti na svim 
raspoloživim pokretninama i nekretninama 
ovršenika, odnosno općenito na imovini 
ovršenika. 
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                       Članak 4. 
 
 

 
RED.BR. 
 
 

 
AKTIVNOST 

 
IZVRŠENJE 

 
ROK 

 
POPRATNI 
DOK. 

 
1. 

Utvrđivanje 
knjigovodstvenog 

   stanja dužnika 

Referent za 
računovodstvo i 
knjiženje 

 

Pokretanje prijedloga 
za ovrhu 
pravovremeno, 
odnosno treba 
paziti da ne 
dođe do 
zastare 
potraživanja 

 

 
2. 

Kompletiranje 
priloga- 
Vjerodostojna 
ili ovršna 
isprava, 
obračun 
kamata, 
Rješenje o 
visini 
komunalne 
naknade i dr. 

Referent za 
računovodstvo i 
knjiženje 
 

 Knjigovodstvena 
kartica ili računi, 
Rješenje o 
utvrđivanju 
visine naknade, 
Obračun kamata 

 
3. 

Pregled i 
odobrenje 
pokretanja 
postupka 

Općinski 
načelnik 

  

 
4. 

Izrada rješenja o 
ovrsi 

Pročelnik JUP 
Referent za 
računovodstvo i 
knjiženje 

 

 Rješenje o ovrsi 

 
5. 

Ovjera i potpis 
rješenja o ovrsi 

Pročelnik JUO   

 
6. 

Dostava Rješenja 
za ovrhu 
ovršeniku 
preporučeno sa 
povratnicom 

Referent za 
administrativne 
poslove 

 Povratnica, 
dostavnica 

 
7. 

Izvršnost rješenja Pročelnik JUO Zabilježba izvršnosti, 
ovjera i potpis na 
Rješenju o ovrsi 

 

 
8. 

Dostava rješenja 
po izvršnosti na 
naplatu FINI ili 
na zabilježbu 
zabrane otuđenja 
ako se radi o 
ovrsi na 
pokretnine ili 

Referent za 
administrativne 
poslove 

 Rješenje o ovrsi 
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Članak 5. 
 

 Ovaj akt  stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja, na oglasnoj ploči i na 
službenoj web stranici Općine Gunja 
www.gunja.hr. 
 
 
 
 
 
 
 

  REPUBLIKA HRVATSKA 
 VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA GUNJA 
    NAČELNIK OPĆINE 
 
KLASA: 022-05/16-01/256 
URBROJ: 2212/07-16-01 
 
U Gunji, 04. veljače 2016. godine 
 
 
  Načelnik Općine Gunja 
     Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva

____________________________________________________________________________________ 
 

4. 
 
 Na temelju članka 13. Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, 
br. 01/11, 01/12, 02/13, 1/14, 2/14), načelnik 
Općine Gunja dana 19. veljače 2016. godine 
donosi  
 

O D L U K A 
o radnom vremenu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Gunja 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja, te 
raspored radnog vremena tijekom tjedna i radnog 
dana, uredovni dani i vrijeme za rad sa strankama 
i druga pitanja u vezi s radnim vremenom.  
 

Članak 2. 
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu iz 
članka 1. ove Odluke radno vrijeme traje 40 sati 
tjedno, od ponedjeljka do petka po osam (8) sati 
dnevno.  
 Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane 
od 07,00 do 15,00 sati. 
 

Članak 3. 
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu iz 
članka 1. ove Odluke stranke se primaju svakim 
radnim danom od 08,00 do 14,00 sati. 
 

Članak 4. 
 

 Dnevni odmor djelatnika tijekom radnog 
vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana 
u vremenu od 10,30 do 11,00 sati.  

 Na dnevni odmor djelatnici Jedinstvenog 
upravnog odjela odlaze u smjenama, tako da za 
vrijeme dnevnog odmora u zgradi Općine uvijek 
ostaje dio djelatnika.  
 

Članak 5. 
 

 Iznimno, od odredaba članaka 2., 3. i 4. 
ove Odluke, ovisno o potrebama, za pojedine 
djelatnike može se općim aktom o unutarnjem 
redu ili aktom čelnika tijela odrediti i drugačiji 
raspored tjednog radnog vremena i primanja 
stranaka, te dnevni odmor djelatnika.  
 

Članak 6. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Gunja („Službeni vjesnik“ 
Općine Gunja br. 05/13). 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja.   
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
 VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA GUNJA 
    NAČELNIK OPĆINE 
 
KLASA: 023-01/16-01/470 
URBROJ: 2212/07-16-01 
 
U Gunji, 19. veljače 2016. godine 
 
 
  Načelnik Općine Gunja 
     Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva
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5.  
 
 Na temelju članka 4. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 86/08, 61/11), Uredbe o klasifikaciji 
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 74/10, 
125/14), te članka 47. Statuta Općine Gunja 
("Službeni Vjesnik“ Općine Gunja br. 03/13, 
05/13, 10/13, 03/15), načelnik Općine Gunja 
donosi: 
 

PRAVILNIK 
o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela 
Općine Gunja 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje 
ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Gunja, radna mjesta s opisom potrebnih poslova i 
posebnim uvjetima potrebnim za njihovo 
obavljanje, broj potrebnih službenika i 
namještenika, prava, obveze i odgovornost 
službenika i namještenika, te druga pitanja od 
značenja za rad Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gunja. 
 

Članak 2. 
 

 Rodno značenje riječi i pojmova 
upotrebljenih u ovom Pravilniku jednako se 
odnose na ženski ili muški rod, bez obzira jesu li 
upotrebljeni u ženskom ili muškom rodu. 
 Kod donošenja rješenja kojima se 
odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima 
službenika i namještenika, koristi se naziv radnog 
mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika, 
odnosno namještenika raspoređenog na odnosno 
radno mjesto. 
 
II. UNUTARNJE USTROJSTVO 
 

Članak 3. 
 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja 
stručno je tijelo Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika Općine Gunja, te njihovih radnih tijela, 
u kojem se obavljaju poslovi utvrđeni zakonom, 
statutom, odlukama Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika, u samoupravnom djelokrugu Općine 

Gunja, kao i poslovi državne uprave prenijeti u 
nadležnost Općine Gunja. 
 

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. 
 

Članak 5. 
 

 Radom Jedinstvenog upravnog odjela 
rukovodi pročelnik koji nadzire rad službenika i 
namještenika, a o povredama službene dužnosti 
poduzima mjere propisane Zakonom o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi i općim 
aktima.  
 

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i 
pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i 
poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog 
odjela. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
dužan je izvještavati načelnika općine o stanju u 
odgovarajućim područjima iz nadležnosti Odjela. 
 
III. NAZIV RADNIH MJESTA , OPISI 
POSLOVA, STRUČNI I DRUGI UVJETI 
 

Članak 6. 
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Gunja obavljaju se poslovi i zadaće prema 
opisima, broju izvršitelja, klasifikaciji, kategoriji i 
potkategoriji i utvrđenim uvjetima kako slijedi: 
 
Službeničko mjesto broj 1. 
 
PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG 
ODJELA,  
 

radno mjesto I. kategorije, potkategorija: glavni 
rukovoditelj, klasifikacijski rang 1. 
 

Broj izvršitelja: 1. 
 

Standardna mjerila i stručno znanje: magistar 
struke ili stručni specijalist prava, položen državni 
stručni ispit, najmanje 1 godina radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima te organizacijske 
sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za 
uspješno upravljanje odjelom.
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Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi osoba 
koja ispunjava propisani uvjet stupnja 
obrazovanja, 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. 
 

Opis poslova: Rukovodi Jedinstvenim upravnim 
odjelom u skladu sa zakonom i propisima (10%), 
organizira, koordinira rad u upravnom odjelu i 
daje upute za rad zaposlenima (20%). Obavlja 
stručnu pripremu i obradu sjednica općinskog 
vijeća, sređuje i čuva izvornu dokumentaciju 
općinskog vijeća i načelnika i brine o zakonitosti 
rada istih (10%). Rješava najsloženije predmete iz 
djelokruga rada odjela te donosi rješenja, 
priprema nacrte akata (30%). Priprema prijedloge 
Programa, Planova i izvješća, vodi evidenciju 
imovine Općine (10%). Rješava radno-pravne 
odnose zaposlenika i imovinsko-pravne odnose 
(10%). Surađuje s drugim razinama vlasti i 
institucijama, te obavlja i druge poslove po nalogu 
načelnika (10%). 
 
Službeničko mjesto broj 2. 
 
REFERENT - TAJNIK OPĆINSKOG VIJEĆA I 
OPĆINSKOG NAČELNIKA,  
 

radno mjesto III. kategorije, potkategorija: 
referent, klasifikacijski rang 11. 
 

Broj izvršitelja: 1. 
 

Standardna mjerila i stručno znanje: srednja 
stručna sprema ekonomskog smjera, najmanje 
jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, položen državni stručni ispit i 
poznavanje rada na računalu. 
 

Opis poslova: obavlja poslove u upravnom 
postupku do donošenja rješenja (10%), obavlja 
administrativne poslove za općinsko vijeće i 
općinskog načelnika, izrađuje i priprema opće i 
pojedinačne akte za općinsko vijeće i općinskog 
načelnika (15%), obavlja poslove za pojedina 
povjerenstva i odbore koje imenuje predstavničko 
tijelo, pruža stručnu pomoć predsjedniku vijeća, 
članovima općinskog vijeća i općinskom 
načelniku (10%), obavlja poslove koji se odnose 
na predškolski odgoj, kulturnu djelatnost i sport 
(5%), obavlja poslove iz djelokruga komunalnog 
gospodarstva kao i poslove vezane uz Program 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (20%), 
obavlja poslove uredskog poslovanja za odjel 
(15%), obavlja poslove iz oblasti imovinsko-
pravnih odnosa koje odredi pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela (10%), vodi 
postupke za usklađivanje podataka u zemljišnim 
knjigama i katastru (10%), obavlja tehničke 
poslove i vodi zapisnike na sjednicama 
Općinskog vijeća (5%),  sudjeluje u pripremi 
javnih natječaja po nalogu pročelnika (10%) i 
druge poslove iz djelokruga općih poslova po 
nalogu pročelnika (10%).  
 
Službeničko mjesto broj 3. 
 
REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I 
ARHIVSKU GRAĐU,  
 

radno mjesto III. kategorije, potkategorija: 
referent, klasifikacijski rang 11. 
 

Broj izvršitelja: 1. 
 

Standardna mjerila i stručno znanje: srednja 
stručna sprema, najmanje jedna godina radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima, položen 
državni stručni ispit, položen stručni ispit za 
zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva 
i poznavanje rada na računalu. 
 

Opis poslova: Obavlja najsloženije poslove i 
upravlja poslovima u pisarnici u skladu s 
propisima o uredskom poslovanju i Zakonu o 
arhivskom gradivu i arhivama, skrbi o arhivskoj 
građi, preuzima poštanske i druge pošiljke, 
priprema i razvrstavanje i upisivanje akata u 
odgovarajuće uredske knjige, vodi evidencije 
ugovora i druge evidencije iz radno-pravnih 
odnosa (50%), rješava i vodi postupke iz područja 
socijalne skrbi (10%), zaprima telefonske pozive i 
usmjerava ih odgovornim osobama, umnožava i 
kopira razne materijale (5%), obavlja poslove 
nabave potrošnog materijala i reprezentacije 
(5%), ažurira web stranicu Općine, obavlja 
poslove dostave, vrši poslove dostave službenog 
glasila Općine i akata Općine i općinskih tijela 
nadležnim institucijama (10%), te obavlja i druge 
poslove po nalogu pročelnika (20%). 
 
Službeničko mjesto broj 4. 
 
REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-
FINANCIJSKE POSLOVE,  
 

radno mjesto III. kategorije, potkategorija: 
referent, klasifikacijski rang 11. 
 

Broj izvršitelja: 1. 
 

Standardna mjerila i stručno znanje: srednja 
stručna sprema ekonomskog smjera, najmanje 
jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, položen državni stručni ispit i 
poznavanje rada na računalu. 
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Opis poslova: vrši obračun plaća, ugovora o djelu 
i sl., kao i svih drugih isplata, unos i knjiženje 
URA i izvoda (50%), priprema prijedloge odluka 
računovodstveno-financijske naravi i prijedlog 
proračuna (10%), priprema prijedloge završnog 
računa (10%), prati i kontrolira izvršenje 
proračuna Općine Gunja (10%), podnosi izvješće 
Općinskom vijeću i općinskom načelniku (5%), 
prema potrebi sudjeluje na sjednicama Općinskog 
vijeća i općinskog načelnika (5%), vodi 
odgovarajuće evidencije te obavlja i druge 
poslove po nalogu pročelnika (10%). 
 
Službeničko mjesto broj 5. 
 
REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I 
KNJIŽENJE,  
 

radno mjesto III. kategorije, potkategorija: 
referent, klasifikacijski rang 11. 
 

Broj izvršitelja: 1. 
 

Standardna mjerila i stručno znanje: srednja 
stručna sprema ekonomskog smjera, najmanje 
jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, položen državni stručni ispit i 
poznavanje rada na računalu. 
 

Opis poslova: utvrđuje evidenciju objekata za 
plaćanje komunalne naknade, obavlja i kontrolira 
naplatu komunalne naknade za fizičke i pravne 
osobe, vrši evidenciju, naplatu i kontrolu prisilne 
naplate komunalne naknade i drugih prihoda 
Općine, priprema potrebnu dokumentaciju iz svog 
djelokruga za provođenje sudskih i drugih ovršnih 
postupaka u svezi s naplatom općinskih prihoda, 
provjerava točnost i ažurnost obračuna i naloga u 
ostvarivanju propisanih općinskih prihoda, brine o 
ažurnosti i rokovima naplate, poduzima propisane 
i ugovorene mjere, te po potrebi o tome izvještava 
pročelnika i načelnika općine (30%), prikuplja 
podatke o poreznim obveznicima, te obavlja 
naplatu i evidenciju poreza (15%), vodi evidenciju 
o ostvarenim prihodima i rashodima od 
upravljanja i raspolaganja nekretninama po 
svakoj jedinici nekretnina (20%), unos i knjiženje 
IRA i izvoda, vodi blagajničko poslovanje (10%), 
vodi evidenciju dugotrajne imovine u poslovnim 
knjigama (10%), donosi rješenja o komunalnoj 
naknadi, komunalnim doprinosima, porezu na 
tvrtku i sl. te priprema financijske izvještaje s 
područja naplate općinskih prihoda i poreza na 
zahtjev općinskog vijeća, načelnika i pročelnika 
(10%), obavlja i druge poslove po nalogu 
pročelnika (5%). 
 
Službeničko mjesto broj 6. 
 

REFERENT - KOMUNALNI REDAR,  
 

radno mjesto III. kategorije, potkategorija: 
referent, klasifikacijski rang 11. 
 

Broj izvršitelja: 1. 
 

Standardna mjerila i stručno znanje: srednja 
stručna sprema, najmanje jedna godina radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima, položen 
državni stručni ispit i poznavanje rada na 
računalu. 
 

Opis poslova: vrši nadzor nad provedbom odredbi 
komunalnog reda Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, donosi rješenja u svrhu održavanja 
komunalnog reda, izriče komunalne kazne, 
predlaže pokretanje prekršajnog postupka (40%), 
obnaša stalno dežurstvo za DVD, obnaša poslove 
instruktora za mlade vatrogasce, održava vježbe 
obvezne jedan puta mjesečno (20%), obavlja 
kontrolu čistoće javnih površina (20%), prati 
radove u svezi sa odvozom komunalnog otpada 
(10%), te radi i druge poslove po nalogu 
pročelnika (10%). 
 
Namješteničko mjesto broj 7. 
 
SPREMAČICA,  
 

radno mjesto IV. kategorije, namještenik II. 
potkategorije, razina 2, klasifikacijski rang 13. 
 

Broj izvršitelja: 1. 
 

Standardna mjerila i stručno znanje: niža stručna 
sprema ili osnovna škola. 
 

Opis poslova: sprema i čisti  prostore i objekte u 
vlasništvu Općine Gunja, te čisti i održava okoliš 
ispred zgrade Općine (70%), obavlja i druge 
poslove po nalogu pročelnika (30%).“ 
 
● ODSJEK ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH 
USLUGA POMOĆI U KUĆI 
 
Namješteničko mjesto broj 8. 
 
VODITELJ, 
 

radno mjesto IV. kategorije, namještenik II. 
potkategorije, razina 1, klasifikacijski rang 12. 
 

Broj izvršitelja: 1. 
 

Standardna mjerila i stručno znanje: IV. stupanj 
srednje stručne spreme, smjer: farmaceutski 
tehničar, ekonomski ili upravni smjer, poznavanje 
rada na računalu . 
 

Opis poslova: obavlja koordinaciju djelatnika, 
korisnika usluga i aktivnosti i to: organizira 
mjesečne sastanke (radne dogovore) svih 
djelatnika te održava pojedinačne konzultacije 
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sa svakim djelatnikom (10%), obilazi korisnike 
ovisno o potrebi, a posebno kod uključivanja 
novih korisnika, utvrđivanje potreba za socijalnim 
uslugama pomoći u kući (30%), vodi evidencije o 
korisnicima usluga i nadzor rada djelatnika (20%), 
vodi mjesečnu evidenciju i nadzire utrošak 
financijskih sredstava te izrađuje kvartalna 
izvješća kao i specifikaciju troškova (30%), 
surađuje sa nadležnim službenicima Ministarstva 
socijalne politike i mladih, Centra za socijalnu 
skrb, humanitarnim udrugama, te obavlja druge 
poslove po nalogu pročelnika (10%). 
 
 Namješteničko mjesto broj 9. 
 
GERONTODOMAĆICA 
 

radno mjesto IV. kategorije, namještenik II. 
potkategorije, razina 2, klasifikacijski rang 13. 
 

Broj izvršitelja: 1.  
 

Broj izvršitelja se može prema potrebi povećavati 
ili smanjivati razmjerno broju korisnika i broju i 
vrsti pruženih usluga. 
 

Standardna mjerila i stručno znanje: osnovna 
škola. 
 

Opis poslova: obavljanje kućnih poslova u kući 
korisnika a što obuhvaća: nabavu živežnih 
namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje 
posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, 
ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja 
rublja, nabava lijekova i drugih potrepština (60%), 
održavanje osobne higijene u kući korisnika a što 
obuhvaća: pomoć u oblačenju i svlačenju, u 
kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba 
(30%), te obavljanje drugih poslova po nalogu 
pročelnika (10%). 
 
Namješteničko mjesto broj 10. 
 
POMOĆNI RADNIK 
radno mjesto IV. kategorije, namještenik II. 
potkategorije, razina 2, klasifikacijski rang 13. 
 

Broj izvršitelja: 1.  
 

Broj izvršitelja se može prema potrebi povećavati 
ili smanjivati razmjerno broju korisnika i broju i 
vrsti pruženih usluga. 
 

Standardna mjerila i stručno znanje: osnovna 
škola. Osposobljenost za rukovanje motornom 
pilom i motornom kosilicom. 
 

Opis poslova: obavlja poslove uređenja okućnice 
(košnja trave uže okućnice, čišćenje snijega i sl.), 
tehničke poslove (cijepanje drva, obavljanje sitnih 
popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična 

stručna znanja i sl.), pratnju pri nužnim izlascima 
iz kuće (liječnički pregled i dr.) (80%), te 
obavljanje drugih poslova po nalogu pročelnika 
(10%). 
 
IV. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
 

Članak 7. 
 

 Službenici i namještenici dužni su svoje 
poslove obavljati sukladno zakonu i drugim 
propisima Republike Hrvatske, općim aktima 
Općine Gunja, pravilima struke, te uputama 
pročelnika upravnog odjela. 
 

Svi službenici su dužni:  
 

- pratiti propise, opće akte i stručnu literaturu,  
  usavršavati se i sudjelovati u stručnim oblicima  
  usavršavanja,  
- jačati svijest o osobnoj i profesionalnoj  
  odgovornosti, savjesnosti i učinkovitosti, te  
  pravilnoj primjeni općih propisa,  
- predlagati opće akte i sudjelovati u radu  
  izvršnog i predstavničkog tijela i njihovih radnih  
  tijela, te drugih tijela kada je to u interesu Općine  
  Gunja,  
- pridržavati se odredbi ovog Pravilnika i  
  pravovremeno i kvalitetno obavljati poslove i  
  zadatke sukladno zakonu i drugim propisima. 
 

Članak 8. 
 

 Službenik, odnosno 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 (NN RH 
74/10, 125/14) i ovim Pravilnikom.  
 Posebni uvjet za raspored na radno 
mjesto službenika je položen državni stručni ispit. 
Osoba bez položenoga državnoga stručnog ispita 
može biti raspoređena pod pretpostavkama 
propisanima zakonom.  
 Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu 
sa zakonom. 
 

Članak 9. 
 

 Postupak raspoređivanja na radno mjesto 
provodi se u skladu sa zakonom.  
 Stručnu i administrativnu potporu 
povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u 
službu pruža Jedinstveni upravni odjel.
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Članak 10. 
 

 Kada je za obavljanje poslova određenog 
radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta 
među službenicima ili namještenicima 
raspoređenima na određeno radno mjesto, uzevši 
u obzir trenutne potrebe i prioritete službe. 
 

Članak 11. 
 

 U upravnom postupku postupa službenik, 
u opisu poslova kojeg je vođenje postupka ili 
rješavanje o upravnim stvarima.  
 Službenik ovlašten za rješavanje o 
upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje 
postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.  
 Ako nadležnost za rješavanje pojedine 
stvari nije određena zakonom, drugim propisom, 
ni ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari 
nadležan je pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela. 
 

Članak 12. 
 

 Do imenovanja pročelnika, Jedinstvenim 
upravnim odjelom Općine Gunja rukovodit će 
Referent - tajnik općinskog vijeća i općinskog 
načelnika. 
 
V. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA 
STRANKAMA 
 

Članak 13. 
 

 Raspored radnog vremena i termine rada 
sa strankama te druga srodna pitanja određuje 
načelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom 
Jedinstvenog upravnog odjela.  
 Raspored termina za rad sa strankama 
ističe se na ulazu u sjedište općinske uprave te 
na web stranici općine Gunja.  
 

Članak 14. 
 

 Na vratima službenih prostorija ističu se 
osobna imena dužnosnika, službenika te naznaka 
poslova koje obavljaju.    
 
VI. DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD 
UPRAVNIH TIJELA 
 

Članak 15. 
 

 Puno radno vrijeme u općinskoj upravi 
iznosi 40 sati tjedno. Tjedno radno vrijeme 

raspoređuje se u pet radnih dana od ponedjeljka 
do petka, a subota i nedjelja su neradni dani. Rad 
započinje u 7,00 sati i završava u 15,00 sati u 
radnom tjednu od ponedjeljka do petka, a pravo 
na odmor koristi se od 10,30 do 11,00 sati.  
 Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka 
ubraja se u radno vrijeme.  
 Dnevno radno vrijeme ne može biti kraće 
od 8 niti duže od 12 sati. Službenik, odnosno 
namještenik mora biti obaviješten o rasporedu 
rada ili promjeni rasporeda radnog vremena 
najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju 
hitnog prekovremenog rada.  
 

Članak 16. 
 

 Između dva uzastopna radna dana 
službenik ima pravo na odmor od najmanje 12 
sati neprekidno.  
 Službenik, odnosno namještenik ima 
pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati 
neprekidno.  
 Dani tjednog odmora su subota i nedjelja. 
Ako je prijeko potrebno da službenik, odnosno 
namještenik radi na dan tjednog odmora, 
osigurava mu se korištenje tjednog odmora 
tijekom sljedećeg tjedna ili naknadno prema 
Odluci pročelnika odnosno načelnika.  
 

Članak 17. 
 

 Službenici, odnosno namještenici 
obavljaju poslove svog radnog mjesta puno radno 
vrijeme. 
 

Članak 18. 
 

 Rad duži od punog radnog vremena može 
se uvesti u slučajevima više sile ili drugih 
izvanrednih okolnosti, te u slučajevima kad se 
samo na taj način može izvršiti posao u 
određenom roku, najviše do deset sati tjedno.  
 Za prekovremeni rad potreban je pisani 
nalog načelnika. 
 

Članak 19. 
 

 Radno vrijeme može se preraspodijeliti na 
način da tijekom jednog određenog razdoblja traje 
duže, a tijekom drugog razdoblja kraće od punog 
radnog vremena, uz uvjet da prosječno radno 
vrijeme tijekom kalendarske godine ne smije biti 
duže od punog radnog vremena, niti duže od 52 
sata tjedno.
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 Pročelnik može službeniku na poslovima 
komunalnog redarstva odrediti da povremeno 
svoje poslove kontrole i nadzora obavlja izvan 
utvrđenog radnog vremena, u kojem slučaju 
službenik za tako određeni fond sati koristi 
slobodne dane ili sate.  
 Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra 
se prekovremenim radom.  
 

Članak 20. 
 

 Rad između 22.00 sata i 06.00 sati idućeg 
dana smatra se noćnim radom.  
 

Članak 21. 
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu vodi se 
evidencija o radnom vremenu.  
  

Članak 22. 
 

 Službenik, odnosno namještenik ima 
pravo na plaćeni godišnji odmor svake 
kalendarske godine sukladno odredbama ovog 
Pravilnika.  
 Službenik, odnosno namještenik koji se 
prvi puta zaposlio ili koji ima prekid rada između 
dva radna odnosa dulji od osam dana, stječe 
pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci 
neprekidnog rada.  
 Subote, nedjelje, blagdani i neradni dani 
određeni zakonskim odredbama i ovim 
Pravilnikom i razdoblje privremene nesposobnosti 
za rad koju je utvrdio ovlašteni liječnik, ili drugog 
zakonom određenog opravdanog razloga, ne 
uračunava se u trajanje godišnjeg odmora.  
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora 
službeniku se isplaćuje naknada plaće u visini 
kao da je radio u redovnom radnom vremenu.  
 Ništetan je sporazum o odricanju od prava 
na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade 
umjesto korištenja godišnjeg odmora.  
 

Članak 23. 
 

 Vrijeme korištenja godišnjeg odmora 
utvrđuje se Planom korištenja godišnjeg odmora.  
 Plan korištenja godišnjeg odmora donosi 
načelnik ili osoba koju on ovlasti, a nakon 
prethodno pribavljenog mišljenja pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Gunja, 
vodeći računa i o pisanoj želji svakog pojedinog 
službenika.  
 Plan korištenja godišnjeg odmora iz 
stavka 2. ovog članka, donosi se na početku 
kalendarske godine, a najkasnije do kraja travnja.  

 Plan korištenja godišnjeg odmora sadrži:  
 

- ime i prezime službenika, namještenika  
- službeničko mjesto  
- ukupno trajanje godišnjeg odmora  
- vrijeme korištenja godišnjeg odmora.  
 

 Službenika, odnosno namještenika se 
mora najkasnije 15 dana prije korištenja 
godišnjeg odmora obavijestiti o rasporedu i 
trajanju godišnjeg odmora.  
 Rješenje o korištenju odmora i dopusta 
donosi načelnik za pročelnike, a za ostale 
službenike i namještenike pročelnik upravnog 
tijela u kojem službenik radi.  
 U slučaju prijeke potrebe načelnik ili 
pročelnik može odrediti prekid ili odgodu 
korištenja godišnjeg odmora radi izvršenja važnih 
i neodgodivih poslova i zadataka.  
 U slučaju iz prethodnog stavka službeniku 
se nadoknađuju troškovi odgode ili prekida 
korištenja odmora, što se dokazuje 
odgovarajućom dokumentacijom, a tim se 
troškovima smatraju putni i drugi troškovi.  
 Putnim troškovima iz prethodnog stavka 
smatraju se stvarni troškovi prijevoza koji je 
službenik, odnosno namještenik koristio u 
polasku i povratku iz mjesta zaposlenja do mjesta 
u kojem je koristio godišnji odmor u trenutku 
prekida kao i dnevnice u povratku do mjesta 
zaposlenja prema propisima o naknadi troškova 
za službena putovanja.  
 Protiv rješenja o korištenju godišnjeg 
odmora službenik, odnosno namještenik može 
izjaviti žalbu načelniku, a protiv rješenja koje se 
odnosi na pročelnika žalba nije dopuštena, ali se 
može pokrenuti upravni spor.  
 

Članak 24. 
 

 Za svaku kalendarsku godinu službenik, 
odnosno namještenik ima pravo na plaćeni 
godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih 
dana.  
 Najkraćem trajanju godišnjeg odmora 
određenom prethodnim stavkom ovog članka 
pribrajaju se dani godišnjeg odmora prema 
osnovama utvrđenim ovim Pravilnikom, s time da 
ukupni godišnji odmor ne može trajati više od 30 
radnih dana u godini. 
 

Članak 25. 
 

 Utvrđuju se osnove za stjecanje prava na 
pojedinačne dane godišnjeg odmora: 
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1. s obzirom na složenost poslova  
- radna mjesta I. Kategorije  3 dana  
 

- radna mjesta III. kategorije, potkategorija  
  referent    2 dana  
 

- radna mjesta IV. kategorije  1 dan 
 
2.  s obzirom na uvjete rada  2 dana 
 
3. s osnove ukupnog radnog staža  
- od 1 do 5 godina radnog staža 1 dan 
 

- od 5 do 10 godina radnog staža 2 dana 
 

- od 10 do 15 godina radnog staža 3 dana  
 

- od 15 do 20 godina radnog staža 4 dana  
 

- od 20 do 25 godina radnog staža 5 dana  
 

- od 25 do 30 godina radnog staža 6 dana  
 

- preko 30 godina radnog staža 7 dana  
 
4. s osnove socijalnih uvjeta  
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim 
malodobnim djetetom   2 dana 
 

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje 
malodobno dijete    još 1 dan  
 

- samohranom roditelju  2 dana 
 

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku hendikepiranog 
djeteta bez obzira na  
  ostalu djecu    3 dana  
 

- invalidu    3 dana. 
 

Članak 26. 
 

 Službenik, odnosno namještenik ima 
pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora 
utvrđenog prema osnovama iz ovog Pravilnika, za 
svaki navršeni mjesec dana u slučaju: 
 

- ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao  
  službu zbog neispunjenja šestomjesečnog roka  
  nije stekao pravo na godišnji odmor,    
- ako služba prestaje prije završetka  
  šestomjesečnog roka.  
 

 Ako služba prestaje prije 1. srpnja pri 
izračunavanju trajanja godišnjeg odmora iz ovog 
članka, najmanje polovica dana godišnjeg 
odmora zaokružuje se na cijeli dan.  
 

Članak 27. 
 

 Pravo na godišnji odmor nema službenik, 
odnosno namještenik koji se prima u službu od 
drugog poslodavca jer je po Zakonu o radu u 

cijelosti trebao iskoristiti godišnji odmor kod tog 
poslodavca ili mu je poslodavac u cijelosti trebao 
isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg 
odmora.  
 Prilikom prestanka službe, godišnji odmor 
se mora iskoristiti u cijelosti.  
 

Članak 28. 
 

 Službenik, odnosno namještenik može 
koristiti godišnji odmor u dva dijela, a u tom 
slučaju prvi dio godišnjeg odmora od najmanje 2 
tjedna (10 radnih dana), mora koristiti neprekidno 
tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje 
pravo, pod uvjetom da je ostvario pravo na 
godišnji odmor u trajanju dužem od 2 tjedna.  
 Drugi neiskorišteni dio godišnjeg odmora 
mora koristiti najkasnije do 30. lipnja iduće 
godine.  
 Godišnji odmor koji je prekinut ili nije 
korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, 
zbog bolesti, korištenja prava na rodiljni, rodiljski i 
posvojiteljski dopust odnosno drugog opravdanog 
razloga, službenik ima pravo koristiti do 30. lipnja 
iduće godine.  
 Službenik, odnosno namještenik može 
dva puta po jedan dan godišnjeg odmora koristiti 
kad to želi, uz obvezu da o tome najmanje 3 dana 
prije o tome obavijesti pročelnika, a pročelnik 
načelnika. 
 

Članak 29. 
 

 Tijekom kalendarske godine službenik ima 
pravo na plaćeni dopust do ukupno najviše deset 
dana za važne osobne potrebe.  
 Službenici, odnosno namještenici imaju 
pravo na plaćeni dopust u slučaju: 
 

- sklapanje braka 3 radna dana  
- poroda supruge 3 radna dana  
- smrti člana uže obitelji (suprug, dijete, roditelj,  
  brat, sestra, pastorak, usvojenik) 5 radnih dana 
- smrt člana šire obitelji (djed, baka, unuk, roditelji  
  supruga) 2 radna dana  
- selidbe u drugo mjesto stanovanja 2 radna dana  
- teške bolesti člana uže obitelji 3 radna dana  
- elementarne nepogode koja mu je teže oštetila  
   imovinu 3 radna dana  
- sudjelovanja na seminarima 2 radna dana  
- polaganja državnog stručnog ispita (prvi put) 7  
   radnih dana  
- nastupanje u kulturnim i športskim priredbama 1  
   radni dan 
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 Dobrovoljni davatelji krvi imaju pravo na 
jedan slobodni dan za svako davanje krvi, a 
ostvaruju ga u tijeku kalendarske godine, 
sukladno radnim obvezama.  
 Službenik, odnosno namještenik ima 
pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj 
naveden u stavku 2. ovoga članka, neovisno o 
broju dana plaćenog dopusta koje je tijekom iste 
godine iskoristio po drugim osnovama.  
 Ako načelnik uputi službenika na 
školovanje ili usavršavanje, službenik ima pravo 
na plaćeni dopust sukladno posebno zaključenom 
sporazumu.  
 

Čanak 30. 
 

 Službeniku, odnosno namješteniku se 
može odobriti neplaćeni dopust zbog školovanja, 
usavršavanja ili drugih osobnih interesa, za koje 
vrijeme miruju prava i obveze iz službe ili u vezi 
sa službom, ako zakonskim propisima nije 
drugačije određeno.  
 
VII. PLAĆE, NAKNADE I OSTALA 
MATERIJALNA PRAVA  
 

Članak 31. 
 

 Za obavljeni rad službeniku, odnosno 
namješteniku pripada plaća, a za vrijeme 
opravdane odsutnosti s rada pripada mu naknada 
plaće.  
 Za jednaki rad i rad jednake vrijednosti 
isplaćuje se jednaka plaća, ženi i muškarcu.  
 Službenik, odnosno namještenik ima 
pravo i na druga primanja i naknade utvrđene 
zakonskim propisima, kolektivnim ugovorom i 
ovim Pravilnikom.  
  

Članak 32. 
 

 Plaća i naknade isplaćuju se unatrag, 
jedanput mjesečno, najkasnije do 15-tog u 
sljedećem mjesecu.  
 Podatke o plaćama mogu državnim 
tijelima ili trećim osobama koje za to imaju na 
zakonu utemeljen razlog, priopćavati načelnik, 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i 
službenik za informiranje.  
 

Članak 33. 
 

 Plaću službenika, odnosno namještenika 
čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 
radnog mjesta na koje su raspoređeni i osnovice 
za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža.  
 

 Osnovicu za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijelima utvrđuje se 
odlukom općinskog načelnika. 
 Osnovica za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Gunja iznosi     3.180,60 kn   (u daljnjem 
tekstu: osnovica za obračun plaće).  
 Koeficijent za obračun plaće službenika i 
namještenika u JUO propisuje Općinsko vijeće 
posebnom odlukom.  
 Plaća utvrđena ovim Pravilnikom pripada 
službeniku, odnosno namješteniku za puno radno 
vrijeme i redoviti učinak, odnosno za broj sati koje 
ostvari neposrednim radom.  
 

Članak 34. 
 

 Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža 
vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova 
najniže složenosti njegove vrste.  
 

Članak 35. 
 

 Službenici, odnosno namještenici 
ostvaruju pravo na poseban dodatak:  
 

1. za sate noćnog rada 40%  
2. za sate rada subotom 25%  
3. za sate rada nedjeljom 35%  
4. za sate rada na dane državnog blagdana  
    i zakonom određenih neradnih dana 50%  
5. za sate prekovremenog rada 50% . 
 

 Umjesto povećanja plaće po osnovi iz 
prethodnog stavka mogu se koristiti slobodni dani 
sukladno odredbama ovog Pravilnika.  
 

Članak 36. 
 

 Za ostvarene natprosječne rezultate 
službenici mogu svake godine ostvariti dodatak 
na uspješnost u radu, koji može iznositi najviše tri 
bruto plaće službenika i ne može se ostvarivati 
kao stalni dodatak uz plaću.  
 Načelnik pravilnikom utvrđuje kriterije 
natprosječnih rezultata i način isplate dodatka, a 
sredstva za tu namjenu osiguravaju se u 
proračunu.  
   

Članak 37. 
 

 Službeniku, odnosno namješteniku 
pripada naknada plaće kada je zbog opravdanih 
razloga predviđenim zakonskim odredbama, ovim 
Pravilnikom i drugim propisom bio spriječen raditi.  
 Službenik, odnosno namještenik ima 
pravo na naknadu plaće u visini plaće tijekom 
godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, državnih 
blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonskim 
odredbama, školovanja i stručnog  
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osposobljavanja na koje je upućen odlukom 
načelnika.  

 
Članak 38. 

 

 Ako je službenik, odnosno namještenik 
odsutan iz službe zbog bolovanja do 42 dana ima 
pravo na naknadu plaće najmanje u visini 85% od 
njegove osnovne plaće ostvarene u mjesecu 
neposredno prije nego je započeo s bolovanjem.  
 Naknada od 100% iznosu osnovne plaće 
pripada službeniku,odnosno namješteniku kada je 
na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede 
na radu.  
 Naknada plaće za vrijeme privremene 
spriječenosti za rad određuje se od osnovice 
utvrđene propisima o zdravstvenom osiguranju.  
  

Članak 39. 
 

 Službeniku, odnosno namješteniku 
pripada regres za korištenje godišnjeg odmora i 
naknada za božićnicu temeljem posebne odluke 
općinskog načelnika.  
 

Članak 40. 
 

 Službeniku jednom godišnje pripada dar 
u naravi u visini neoporezivog iznosa propisanog  
Pravilnikom o porezu na dohodak.  
 

Članak 41. 
 

 Službenik, odnosno namještenik kojemu 
prestaje služba radi odlaska u mirovinu, ima 
pravo na otpremninu u iznosu u visini 
neoporezivog iznosa propisanog člankom 13. st. 
2. tč. 20. Pravilnika o porezu na dohodak.  
 

Članak 42. 
 

 U slučaju smrti službenika ili 
namještenika, dijete, suprug ili supruga ili roditelji 
umrlog imaju pravo na pomoć u visini 
neoporezivog iznosa propisanog čl. 13. st. 2. tč. 
7. Pravilnika o porezu na dohodak.  
 Službenik ili namještenik također ima 
pravo na potporu: 
 

- u slučaju smrti člana uže obitelji (bračnog 
druga, roditelja, roditelja bračnog druga, 
djece i drugih predaka i potomaka u 
izravnoj liniji) u visini neoporezivog iznosa 
propisanog čl. 13. st. 2. tč. 8. Pravilnika o 
porezu na dohodak, 

- u slučaju invalidnosti radnika (godišnje) u 
visini neoporezivog iznosa propisanog čl. 
13. st. 2. tč. 6. Pravilnika o porezu na 
dohodak, 

- u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana 
(godišnje) u visini neoporezivog iznosa 

propisanog čl. 13. st. 2. tč. 9. Pravilnika o 
porezu na dohodak, 

- za novorođeno dijete u visini neoporezivog 
iznosa propisanog čl. 13. st. 2. tč. 22. 
Pravilnika o porezu na dohodak.  

  
Članak 43. 

 

 Za službena putovanja službeniku, 
odnosno namješteniku pripada naknada 
prijevoznih troškova, dnevnica u najvišem iznosu 
na koji se prema propisima ne plaća porez i 
naknada punog iznosa hotelskog računa.  
 Pod službenim putovanjem razumijeva 
se putovanje u zemlji i inozemstvu, a dnevnica se 
isplaćuje za putovanje iz mjesta rada ili iz mjesta 
prebivališta službenika koji se upućuje na 
službeno putovanje na drugo mjesto (osim u 
mjesto u kojem ili prebivalište ili boravište), a 
udaljenosti najmanje 30 kilometara radi 
obavljanja, u nalogu za službeno putovanje, 
određenih poslova njegova radnog mjesta, a u 
svezi s djelatnosti Općine Gunja.  
 Nalog za službeno putovanje daje 
načelnik ili pročelnik.  
 Na osnovi valjanog putnog naloga, 
podnosi se obračun troškova službenog 
putovanja i prilaže valjana dokumentacija.  
 Visina pune dnevnice obračunava se za 
vrijeme provedeno na službenom putovanju od 12 
do 24 sata, a pola dnevnice za vrijeme od 8 do 12 
sati.  
 Obračun se mora podnijeti u roku od 5 
dana od dana završetka službenog putovanja. Uz 
obračun se podnosi i izvješće o službenom 
putovanju.  
 Za prijevoz tijekom službenog puta može 
se koristiti prijevozno sredstvo navedeno u 
putnom nalogu.  
 Troškovi prijevoza nadoknađuju se samo 
na temelju odgovarajuće dokumentacije 
(cestarina, mostarina, prolaz kroz tunel, tramvaj, 
parkiranje i sl.).  
 Za službeno putovanje može se odobriti i 
korištenje vlastitog osobnog vozila, u najvišem 
iznosu po km za koji se prema propisima ne plaća 
porez.  
 Odobrenje daje načelnik ili pročelnik.  
 

Članak 44. 
 

 Službenik, odnosno namještenik ima 
pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s 
posla u visini troškova prijevoza sredstvima 
javnog ili mjesnog linijskog prijevoza.  
  
 
 
 



STRANICA 18        SLUŽBENI VJESNIK                         BROJ 1 
  
 

Članak 45. 
 

 Službeniku, odnosno namješteniku će se 
isplatiti jubilarna nagrada (članak 15. st. 4. tč. 12. 
Pravilnika o porezima na dohodak) za ukupni 
radni staž po navršenih:  
 

10 godina staža u visini od 1.500,00 kn  
15 godina staža u visini od 2.000,00 kn  
20 godina staža u visini od 2.500,00 kn  
25 godina staža u visini od 3.000,00 kn  
30 godina staža u visini od 3.500,00 kn  
35 godina staža u visini od 4.000,00 kn  
40 godina staža u visini od 5.000,00 kn  
  

Članak 46. 
 

 Službenici, odnosno namještenici su 
kolektivno osigurani od posljedica nesretnog 
slučaja za vrijeme obavljanja službe, kao i u 
slobodnom vremenu tijekom 24 sata, sukladno 
zakonskim odredbama.  
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 47. 
 

 Službenici i namještenici zatečeni u 
službi u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 
stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju 
raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima, 
zadržavaju plaće i druga prava prema 

dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o 
raspoređivanju na radna mjesta u skladu s ovim 
Pravilnikom.   
 

Članak 48. 
 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika 
prestaju važiti odredbe Pravilnika o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja 
(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/11, 01/12, 
02/13, 01/14, 02/14, 06/15). 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Općine Gunja. 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
             VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA GUNJA 
                            NAČELNIK OPĆINE 
 
KLASA: 022-05/16-01/539 
URBROJ: 2212/07-16-01 
 
U Gunji, 23. veljače 2016. godine 
 
 
  Načelnik Općine Gunja 
                          Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva
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SADRŽAJ: 
________________________________________________________________ 
 
 
1. PLAN PRIJMA u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja za 2016. godinu 
 
2. ODLUKA o osnivanju i naplate potraživanja 
 
3. PROCEDURA obračuna Registra imovine u vlasništvu Općine Gunja 
 
4. ODLUKA o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja 
 
5. PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja 
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