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1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVNIH TIJELA 

          S BROJEM POPUNJENIH RADNIH MJESTA 

 

Općina Gornji Bogićevci ima jedan upravni odjel, odnosno Jedinstveni upravni odjel kroz 

koji su organizirani svi poslovi koje općina obavlja, a zbog opsega poslova u odnosu na broj 

stanovnika i teritorijalnu veličinu općine. 

 U okviru Jedinstvenog upravnog odjela organiziran je Komunalni pogon koji vrši 

poslove održavanja komunalne infrastrukture, javnih površina i javnih objekata. Na ovim 

poslovima je stalno zaposleno pet djelatnika (od 28.01.2015. biti će 4 djelatnika zbog 

odlaska u mirovinu jednog djelatnika, a ne planira se zapošljavanje novoga zbog odredbe 

članka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi). To su radna 

mjesta :  

  -     voditelj komunalnog pogona, SSS – 1 djelatnik 

- komunalni djelatnik, SSS – 1 djelatnik 

- pomoćni djelatnik, OŠ- 2 djelatnika 

 Osim navedenog u okviru upravnog odjela organizirano je samostalno voĎenje 

računovodstva koje obavlja Pročelnik upravnog odjela, VI/I  stupanj stručne spreme 

ekonomskog smjera. 

   U ovom odjelu su organizirani i svi ostali poslovi vezani za : 

- priprema, izvršavanje i praćenje  provođenja akata Statuta Općine Gornji Bogićevci; 

  - priprema i organizacija sjednica Općinskog vijeća; 

 - obavljanje svih ostalih stručnih poslova vezanih za rad Općinskog vijeća; 

 - kadrovski poslovi; 

 - gospodarstvo; 

 - komunalna infrastruktura, te zaštita prirode i okoliša; 

 - rad s udrugama građana. 

 Na ovim poslovima rade dva djelatnika uključujući Pročelnika odjela, a to su : 

- Pročelnik JUO VŠS VI/I 

- Administrativni tajnik, SSS 

  Na slijedećoj shemi prikazana je organizacijska struktura tijela općine : 

   

OPĆINSKI NAČELNIK 

- 1 radno mjesto 

 

Jedinstveni upravni odjel 

 - 6 radnih mjesta, i to: 

 

Računovodstvo i 

uprava – 2 radna 

mjesta 

 

Komunalni pogon  - 4 radnih mjesta,  

 

 Za potrebe provedbe programa HZZ-a za zapošljavanje mladih zbog stjecanja iskustva 

i polaganja Državnog stručnog ispita: 

 - pripravnik VSS, VŠS ili SSS pravne struke – 1 radno mjesto 

 - pripravnik VSS, VŠS ili SSS ekonomske struke – 1 radno mjesto 

 



 Plan proračuna obuhvaća i prihode i primitke, te rashode i izdatke proračunskog 

korisnika Narodna knjižnica i čitaonica „Grigor Vitez“, gdje je organizirano jedno radno 

mjesto: 

- Pomoćni knjižničar, VŠS (tražena struka SSS) – 1 djelatnik 

Imenovan je vd ravnatelj koji tu funkciju izvršava volonterski 


