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JAVNA USTANOVA 

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

 
 
 

 
Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije raspisalo je Javni natječaj 

za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske 

županije KLASA:112-01/22-01/01, URBROJ: 2196-94/02-22-2 od 05.listopada 2022.godine. 

Natječaj je objavljen na Internet stranici Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske 

županije i u „Narodnim novinama“ dana 07.10.2022.godine. 

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (RAVNATELJ ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-

SRIJEMSKE ŽUPANIJE) 

Predstavlja i zastupa Zavod, brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova, daje stručne 

upute za rad, organizira i vodi stručni rad Zavoda, zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, 

upravnim i dr. državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te 

pravnim osobama sa javnim ovlastima, predlaže Upravnom vijeću godišnji program rada Zavoda, 

Financijski plan i godišnji obračun, predlaže Upravnom vijeću donošenje općih akata, te donosi opće 

akte za koje je ovlašten, podnosi Upravnom vijeću izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada i 

godišnjeg financijskog plana, podnosi Upravnom vijeću mišljenja i prijedloge o pojedinim pitanjima 

rada i poslovanja, sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja, osigurava koordinaciju i 

suradnju u radu Zavoda sa dr. tijelima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne 

uprave, daje inicijative za unaprjeđenje stanja u  području prostornog uređenja, sudjeluje u rješavanju 

najsloženijih stručnih pitanja iz djelokruga Zavoda, sudjeluje u radu stručnih komisija i dr. radnih tijela 

u djelokrugu prostornog uređenja, daje prijedloge o potrebi prijema radnika u Zavod, obavlja i dr. 

poslove sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju i Statutu Zavoda. 

Plaću čini osnovica plaće i dodaci na osnovnu plaću. Osnovna plaća je umnožak koeficijenata složenosti 

poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i kalkulativne osnovice za izračun plaće, uvećan za 

0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše 20%. 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „ravnatelj“ je 5,00 

Kalkulativna osnovica za obračun plaće istovjetna je osnovici koja se obračunava službenicima i 

namještenicima u upravnim tijelima i službama Vukovarsko-srijemske županije. 

                                                                                     POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA    
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