
Na osnovi stavka 2.članka 53.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine” broj 33/01 i 60/01), te članka 36. Statuta Općine Pićan (“Službene novine 

Općine Pićan br. 7/01), Općinsko vijeće Općine Pićan, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 

2001. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan 

 

I - Opće odredbe 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom osniva se Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, te se određuje 

njegovo ustrojstvo. 

 

II - Djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela  

 

Članak 2. 
 

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao 

jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: 

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i 

odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana, 

- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, 

provedba komunalnog reda, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata 

kojih je investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju, obavljanje komunalne djelatnosti 

uređenja i održavanja groblja i javnih površina, 

- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u 

prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog 

plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u 

slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera, 

- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja 

nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora, 

- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja 

proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju 

općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje 

knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, 

poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu, 

- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz 

oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela 

(čuvarska služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko 

održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, 

poslovi nabave roba i usluga, 

- poslovi unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora. 

 

 

 

 

 



III - Način rada i upravljanja 

 

Članak 3. 

 

Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se 

Pravilnikom o unutrašnjem ustroju kojega donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, uz  

suglasnost Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 
 

Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan rukovodi pročelnik odjela. 

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela izabire i imenuje Općinsko vijeće na osnovi 

provedenog javnog natječaja. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela mora ispunjavati slijedeće uvjete: 

- VII/1 ili VI/1 stupanj stručne spreme građevinskog, arhitektonskog, pravnog, 

ekonomskog ili društvenog usmjerenja, 

- položen stručni ispit, 

- 5 godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita. 

Pročelnik odjela, uz suglasnost Općinskog vijeća donosi Pravilnik o unutrašnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela.  

 

Članak 5. 
 

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte propisa i drugih općih 

akata, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog 

vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika, te radna tijela Općinskog vijeća. 

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu nadzire izvršenje općih i pojedinačnih 

akata Općinskog vijeća, te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, za poboljšanje stanja u 

pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te obavlja druge poslove koji su istome 

slijedom zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada. 

 

IV - Odgovornost Jedinstvenog upravnog odjela 

 

Članak  6. 
 

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za 

svoj rad je odgovoran predsjedniku općinskog vijeća u obavljanju funkcije općinskog načelnika 

i Općinskom vijeću, za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova. 

Predsjednik općinskog vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika usmjerava i 

nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom djelokrugu. 

 

V - Sredstva za rad 

 

Članak 7. 
 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Pićan 

na osnovi složenosti programa rada za tekuću godinu i opsega poslova i zadataka. 

 

 

 



VI - Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 8. 
 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijeti će, uz suglasnost Općinskog vijeća 

Pravilnik o unutrašnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela nakon stupanja na snagu ove 

Odluke. 

 

Članak 9. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenim novinama Općine 

Pićan”. 

 

Članak 10. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju i djelokrugu Općinske 

uprave Općine Pićan Klase: 021-05/94-01/15, od 28.siječnja 1994.godine. 

 

 

 

KLASA: 021-05/01-01/200 

URBROJ: 2144/05-01-01-1 

Pićan, 17. prosinca 2001.godine      

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Branko Ružić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI OSNOV 

 

Pravni osnov za donošenje ove Odluke temelji se na članku 53.stavka 2. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te u članku 56.sadašnjeg Statuta, a takva 

odredba stoji i u budućem Statutu članku 35., gdje je precizirano da se za obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, kao i prenijetih poslova državne uprave osniva Jedinstveni 

upravni odjel. 

 

II. SADAŠNJE STANJE 

 

Odluka o formiranju Jedinstvenog upravnog odjela postoji i ona je donesena 28.siječnja 

1994.godine i objavljena u “Službenim novinama Grada Labina, općina Pićan, Kršan, Sv. 

Nedelja i Raša” br. 1/94. 

Razlika ove postojeće i nove, koju treba donijeti je u tome što dosadašnja Odluka 

precizira rad Jedinstvenog upravnog odjela za Vijeće i Poglavarstvo, dok nova Odluka samo za 

Općinsko vijeće.  Stara odluka nije usuglašena sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, dok 

je nova u potpunosti u skladu sa Zakonom. 

 

III. POTREBITA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 

 

Za provođenje ove Odluke potrebita su samo neznatna sredstva za nabavku velikog i 

malog pečata.  


