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Na temelju članka 47. Statuta Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske
županij“ broj 18/13), načelnik Općine Mali Bukovec donosi
ODLUKU
o prijmu u službu na određeno vrijeme
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se rok trajanja službe, naziv radnog mjesta, opis poslova
radnog mjesta, koeficijent za obračun plaće radnog mjesta, postupak prijma te posebni uvjeti
za prijam u službu na određeno vrijeme.
Članak 2.
U Jedinstveni upravni odjel Općine Mali Bukovec na rok od 6 mjeseci uz mogućnost
produljenja za još najviše 6 mjeseci, u službu će se primiti 1 službenik/službenica na radno
mjesto višeg referenta uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Članak 3.
Viši referent obavljati će minimalno sljedeće poslove: prikupljati podatke o vlasnicima
odnosno posjednicima, površini te vrsti objekata na području Općine Mali Bukovec koji su
predmet oporezivanja porezom na nekretnine, u suradnji s nadređenim službenicima kreira
obrazac za prikupljanje takvih podataka, prikupljene podatke uspoređuje s podacima
dostavljenim od strane službi utvrđenih Zakonom o lokalnim porezima, prema odluci
općinskog načelnika ustrojava novu evidenciju obveznika i objekata ili ažurira postojeću,
izrađuje nacrt rješenja o porezu.
Članak 4.
Plaću službenika na radnom mjestu iz članka 2. ove Odluke čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova navedenog radnog mjesta koji iznosi 1,70 te osnovice za izračun plaće koja
iznosi 2.900,00 kuna bruto.
Dodatak na radni staž izračunava se tako da se umnožak osnovice i koeficijenta
radnog mjesta pomnoži sa 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 5.
Službenik/službenica iz članka 2. ove Odluke u službu će se primiti putem oglasa koji
će se objaviti na službenim internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanja.
Oglas iz stavka 1. ovog članka raspisuje pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.
Osim općih uvjeta za prijam u službu koji su propisani Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kandidati za prijam u službu
moraju ispunjavati i posebne uvjete:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik javne uprave
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu snagu danom donošenja a objaviti će se na službenoj
internet stranici Općine Mali Bukovec.
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