REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/06
URBROJ: 2133/13-04-21-17
Josipdol, 17. rujna 2021. godine
Na temelju ĉlanka 35. i 53. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proĉišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) i ĉlanka 30. Statuta
Općine Josipdol ("Glasnik Karlovaĉke županije", broj 12/21), Općinsko vijeće Općine
Josipdol, na 2. sjednici održanoj dana 17. rujna 2021. godine, donosi
ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Općine Josipdol
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom ureĊuje se ustrojstvo, nazivi i djelokrug rada upravnih tijela Općine
Josipdol (dalje u tekstu: upravna tijela), kao i druga pitanja od znaĉaja za njihov rad.
Ĉlanak 2.
Rijeĉi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno znaĉenje, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak naĉin na muški ili ženski rod.
Ĉlanak 3.
Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine Josipdol (dalje u tekstu: Općina) utvrĊenih zakonom i Statutom Općine.
Ĉlanak 4.
Upravna tijela ustrojavaju se sukladno vrsti i opsegu poslova, srodnosti i
organizacijskoj povezanosti, potrebi uĉinkovitog upravljanja i obavljanja poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, uĉinkovitog rukovoĊenja njihovim radom i odgovornosti u
radu.
Upravna tijela osnivaju se kao upravni odjeli.
U upravnim tijelima mogu se ustrojavati odsjeci kao samostalne ustrojstvene jedinice
kojima upravlja voditelj, a odreĊuju se Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Općine
Josipdol.

II. USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA
Ĉlanak 5.
Upravna tijela u svom djelokrugu rada izvršavaju opće i pojedinaĉne akte Općinskog
vijeća, predlažu mjere i radnje i provedbu istih, predlažu mjere za poboljšanje stanja u
pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavljaju druge poslove koji su im
temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.
Ĉlanak 6.
Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta s opisima
razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od
znaĉaja za rad upravnog tijela Općine ureĊuju se Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih
tijela Općine Josipdol kojeg donosi općinski naĉelnik na prijedlog proĉelnika u skladu sa
zakonom.
Ĉlanak 7.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ustrojavaju se sljedeća
upravna tijela:
1. Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove,
2. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Ĉlanak 8.
Upravni odjel za Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove
obavlja struĉne, administrativne i tehniĉke poslove, a osobito:
- priprema i organizira rad Općinskog vijeća Općine Josipdol (dalje u tekstu: Općinsko
vijeće) i njegovih radnih tijela, te u tom smislu koordinira rad službi drugih upravnih tijela,
- obavlja struĉne, upravne i tehniĉke poslove u pripremi sjednica Općinskog vijeća,
- priprema opće i pojedinaĉne akte za Općinsko vijeće i njegova radna tijela,
- daje pravna i druga struĉna mišljenja u svezi s radom Općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela,
- brine o usklaĊenosti materijala za sjednice sa zakonima, Statutom, Poslovnikom i
drugim propisima,
- zaprima akte Općinskog vijeća i važnije akte Općinskog naĉelnika Općine Josipdol
(dalje u tekstu: Naĉelnik) za objavu u službenom glasilu, ureĊuje ''Službeni glasnik Općine
Josipdol'',
- ureĊuje akte koje donosi Općinsko vijeće, organizira njihove objave i dostavlja
nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja,
- obavlja pravne i organizacijske poslove s neposrednim sudjelovanjem graĊana u
odluĉivanju, odnosno vodi brigu o provoĊenju svih oblika izbora,
- obavlja poslove u vezi s osnivanjem i preustrojem mjesnih odbora, izborima za
njihova tijela i poslove u vezi sa stvaranjem uvjeta za rad tijela mjesnih odbora, te obavlja
struĉne, administrativne i tehniĉke poslove i poslove unapreĊenja mjesne samouprave,
- pruža pravne savjete s podruĉja pripreme, izrade i provoĊenja propisa iz djelokruga
općinskog naĉelnika i općinskog vijeća,

- obavlja poslove praćenja i tumaĉenja zakona i drugih propisa,
struĉne, savjetodavne, protokolarne i upravne poslove za potrebe općinskog naĉelnika i
predsjednika Općinskog vijeća,
- priprema i organizira struĉne i administrativno tehniĉke poslove vezane uz rad
općinskog naĉelnika, obavlja poslove pripreme općih i pojedinaĉnih akata iz djelokruga
općinskog naĉelnika kao i ostale poslove iz djelokruga općinskog naĉelnika,
- poslove službenog protokola i organizacije službenih posjeta, sveĉanih sjednica
poslove promidžbe, poslove za meĊuopćinsku-gradsku i meĊunarodnu suradnju, poslove
vezane za odnose s javnošću i suradnju s predstavnicima medija, sudjeluje u ureĊivanju
službenih internet stranica Općine, te poslove prijema stranaka za općinskog naĉelnika,
- obavlja opće i kadrovske poslove,
- vodi potrebne evidencije iz podruĉja imovinsko pravnih odnosa, radnih odnosa,
uredskog poslovanja i brige o oĉuvanju arhivske graĊe,
- obavlja poslove u svezi službeniĉkih odnosa, izrada nacrta i prijedloga općih akata i
izrada pojedinaĉnih upravnih i drugih akata iz oblasti radnih odnosa za službenike,
namještenike i dužnosnike Općine,
- obavlja poslove pisarnice, prijema i otpreme pošte i pisarniĉke poslove,
- vodi brigu o održavanju prostora i opreme za potrebe svih upravnih tijela i službi
Općine,
- vodi brigu o osiguranju službenika i namještenika, te o osiguranju imovine Općine,
poslove protupožarne zaštite i zaštite na radu,
- obavlja poslove ĉišćenja i održavanja općinskih prostorija,
- zastupa Općinu pred sudovima, državnim i drugim upravnim tijelima,
- sreĊuje ili sudjeluje u sreĊivanju vlasniĉkih i drugih stvarno-pravnih odnosa na
općinskim nekretninama, vodi evidencije općinskih nekretnina,
- pruža pomoć drugim upravnim tijelima u obliku pravnog savjetovanja za voĊenje
poslova ovršnih postupaka radi naplate pripadajućih proraĉunskih prihoda,
- ureĊenje prometa na podruĉju općine,
- obavljanje poslova u svezi prometnog i komunalnog redarstva i nadziranja
komunalnog reda,
- praćenje stanja u prostoru i voĊenje informacijskog sustava prostornog ureĊenja,
- priprema te praćenje izrade i donošenja dokumenata iz podruĉja prostornog i
urbanistiĉkog ureĊenja,
- pripremanje, organiziranje i praćenje provoĊenja mjera zaštite i unapreĊenja okoliša,
- koordinacija izrade tehniĉke dokumentacije za investicijske objekte komunalne
infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture,
- koordinacija radova održavanja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture,
- ureĊenje naselja, unapreĊenje
kvalitete stanovanja, izgradnja i održavanje
komunalnih objekata te izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture,
- uspostava i voĊenje informacijskog sustava prostornog ureĊenja,
- osnivanje i voĊenje katastra vodova te uspostava i voĊenje evidencije naselja, ulica i
kućnih brojeva,
- ugovaranje zakupa javnih površina u vlasništvu Općine,
- poslovi vezane uz informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama,
- obavlja tehniĉke i opće poslove za potrebe svih upravnih odjela,
- obavlja poslove vezane uz radne odnose službenika i namještenika u svim upravnim
odjelima,
- poslove vezane uz održavanje i unapreĊenje informatiĉkog sustava općinske uprave,
- koordinira izradu i prati izvršenje plana i programa zaštite od požara i civilne zaštite,
sukladno posebnim propisima,

- praćenje rada i upravljanja trgovaĉkim društvima i ustanovama kojima je Općina
osnivaĉ, pružanje struĉne pomoći u realizaciji programa i rješavanju tekuće problematike,
- izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza,
- obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od
interesa za Općinu iz sredstava fondova EU, suraĊuje s meĊunarodnim i državnim
institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi
razvojnih programa i projekata.
- za potrebe iniciranja i provoĊenja projekata u sklopu fondova EU odjel koordinira
rad upravnih odjela Općine, trgovaĉkih društava i ustanova kojima je osnivaĉ Općina, te
obavlja tehniĉke i konzultativne pomoći glede programa meĊunarodne i meĊuregionalne
suradnje.
- prati i nadzire rad pravnih osoba kojima je osnivaĉ Općina, a koji se bave
poslovima pripreme projekata i povlaĉenjem sredstava iz EU fondova.
- voĊenje baze podataka o meĊunarodnim i EU projektima na podruĉju Općine,
- suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove
navedene u ovom ĉlanku, te provoĊenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga,
obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Ĉlanak 9.
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti obavlja struĉne,
administrativne i tehniĉke poslove, a osobito poslove koji se odnose na:
- izradu i izvršenje Proraĉuna Općine, izrada obraĉuna Proraĉuna, poslove praćenja
realizacije Proraĉuna, poslove likvidature financijskih dokumenata za Proraĉun i općinsku
upravu,
- poslove kontrole korištenja sredstava doznaĉenih korisnicima proraĉunskih sredstava
iz svoje nadležnosti,
- predlaže mjere u cilju dobrog gospodarenja u ustanovama i koordinira s korisnicima
proraĉunskih sredstava iz nadležnosti upravnog odjela, sudjeluje u osiguravanju financijskih i
materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost trgovaĉkih društava i ustanova kojima
je Općina osnivaĉ ili u kojima ima udjele ili osnivaĉka prava,
- poslove u svezi pripreme i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti
- poslove vezane uz kontrolu Izjava o fiskalnoj odgovornosti korisnika proraĉunskih
sredstava iz svoje nadležnosti,
- kontrolu na licu mjesta kod primatelja novĉanih sredstava iz općinskog proraĉuna,
- redovito praćenje likvidnosti radi izvršavanja planiranog proraĉuna i radi najave
mogućih novih ugovornih obveza,
- blagajniĉko poslovanje, poslovi obraĉuna i isplate plaća za službenike i
namještenike Općine,
- uspostavu evidencije o imovini Općine Josipdol
- poslove razreza i naplate općinskih poreza i drugih prihoda,
- prisilnu naplatu poreza, naknada i doprinosa koji su prihod proraĉuna Općine,
- zadovoljavanje potreba stanovnika u kulturi, zaštita i oĉuvanje kulturne baštine te
upravljanje kulturnim objektima,
- obavlja poslove koji obuhvaćaju brigu o djeci, predškolski odgoj i obrazovanje,
sport, zdravstvo, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o starima i nemoćnima, hrvatske
branitelje iz Domovinskog rata, udruge i rad s mladima, usklaĊivanje rada ustanova,
organizacija i udruga koje djeluju u odnosnom podruĉju, odnosno poslove u vezi javnih
potreba od interesa za Općinu, analizira i sudjeluje u davanju prijedloga za odabir programa

javnih potreba prema podruĉjima javnih potreba, obavlja poslove vezane uz stipendiranje
uĉenika i studenata, priprema socijalne programe i programe javnih potreba i izvješća o
ostvarenju navedenih programa, predlaže mjere za zaštitu i unapreĊenje socijalne skrbi na
razini Općine, predlaže i provodi razliĉite oblike pomoći socijalno ugroženim osobama,
- obavljanje analitiĉko-planskih poslova vezanih za stanje i razvoj gospodarstva, izrada
programa potpora i praćenje njihova izvršenja radi unapreĊenja gospodarstva, malog i
srednjeg poduzetništva i obrta na podruĉju općine,
- obavljanje analitiĉko-planskih poslova vezanih za stanje i razvoj poljoprivrede,
izrada programa potpora i praćenje njihova izvršenja radi unapreĊenja poljoprivrede i
ruralnog razvoja na podruĉju općine,
- suradnja s gospodarstvenicima, malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima vezano
za poboljšanje uvjeta poslovanja, rješavanja njihovih problema, a u svrhu stvaranja povoljne
poduzetniĉke klime,
- poticanje poduzetniĉkih aktivnosti i korištenje prostornih kapaciteta u vlasništvu
Općine,
- poslove imenovane osobe za nepravilnosti u skladu sa zakonima i drugim propisima,
- poslove u svezi s radnopravnim odnosima službenika i namještenika u odjelu,
- pripremanje struĉnih prijedloga, nacrta i prijedloga akata i drugih materijala iz
djelokruga rada odjela,
- planira i evidentira javne nabave, izraĊuje godišnji plan nabave, izraĊuje interni akt
kojim se ureĊuje pitanje nabave za koje nije potrebno provoditi postupak javne nabave, vodi
evidenciju provedenih postupaka javnih nabava, vodi postupke javne nabave za potrebe svih
upravnih tijela Općine, a proraĉunskim korisnicima Općine po potrebi daje struĉne savjete
- izraĊuje akte i sudjeluje u postupku za dodjelu koncesija, upis u registar, prati
izvršavanje koncesijskih ugovora i izraĊuje propisana izvješća,
- obavlja poslove organizacije manifestacija, obilježavanja blagdana i sl.
- druge poslove koji mu posebnim zakonom i drugim propisima te odlukama
Općinskog vijeća i općinskog naĉelnika budu stavljeni u nadležnost.
III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA
Ĉlanak 10.
Upravnim tijelom upravlja proĉelnik, a odsjecima voditelj. Proĉelnika upravnog tijela
imenuje i razrješuje Naĉelnik na naĉin propisan zakonom.
Ĉlanak 11.
U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta proĉelnika do imenovanja proĉelnika na
naĉin propisan zakonom, Naĉelnik može iz redova službenika općinske uprave koji
ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati privremenog
proĉelnika.
Naĉelnik može u svako doba opozvati imenovanje privremenog proĉelnika.
U sluĉaju upražnjenosti radnog mjesta voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice ili
odsutnosti voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, unutarnjom ustrojstvenom jedinicom
izravno upravlja proĉelnik upravnog odjela. U sluĉaju duže odsutnosti voditelja unutarnje
ustrojstvene jedince, a najduže do njegova povratka na posao, njegove poslove može obavljati
službenik istoga upravnog tijela, kojeg za to pisano ovlasti nadreĊeni proĉelnik upravnog
tijela.

Ĉlanak 12.
U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela imaju svoj peĉat koji sadrži
grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Karlovaĉka županija, Općina Josipdol,
naziv upravnog tijela.
Zaglavlje akata upravnog tijela sadrži naziv Republika Hrvatska, Karlovaĉka županija,
Općina Josipdol, naziv upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i
mjesto izrade akata.
Ĉlanak 13.
Upravna tijela u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća mogu donositi pojedinaĉne
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fiziĉkih i pravnih osoba.
Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog ĉlanka shodno se primjenjuju odredbe
Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugaĉije propisano.
Protiv akata iz stavka 1. ovog ĉlanka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom
upravnom tijelu, a ukoliko žalba nije dopuštena pokrenuti upravni spor pred nadležnim
upravnim sudom.
Ĉlanak 14.
Upravne, struĉne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i
namještenici.
Službenici obavljaju upravne i struĉne poslove iz djelokruga upravnog tijela, a
namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.
Ĉlanak 15.
Upravna tijela svoju djelatnost obavljaju u okviru radnog vremena, ĉiji poĉetak i
završetak te raspored u tjednu utvrĊuje Naĉelnik posebnom odlukom.
IV. SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA
Ĉlanak 16.
Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Općinskom proraĉunu.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 17.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje s radom Jedinstveni upravni odjel
Općine Josipdol, a novoustrojeni upravni odjeli preuzimaju poslove navedenog odjela
sukladno opisu poslova navedenih u ĉlancima 8. i 9. ove Odluke.
Općinski naĉelnik Općine Josipdol će imenovati privremene proĉelnike u
novoustrojenim upravnim odjelima do imenovanja proĉelnika temeljem javnog natjeĉaja koji
će u skladu s ovom Odlukom biti proveden nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem
redu upravnih tijela Općine Josipdol.

Ĉlanak 18.
Upravna tijela iz ĉlanka 7. ove Odluke preuzimanjem poslova preuzimaju i službenike
i namještenike koji su na dan stupanja na snagu ove odluke zateĉeni na radu na preuzetim
poslovima u dosadašnjem upravnom tijelu, sredstva za rad, arhivu, opremu i drugu
dokumentaciju, prava i obveze, te financijska sredstva razmjerno preuzetim poslovima.
Ĉlanak 19.
Ako je općinskim propisima odreĊena drukĉija nadležnost općinskih upravnih tijela za
obavljanje odreĊenih poslova od djelokruga utvrĊenog ovom odlukom, nadležno je općinsko
upravno tijelo s djelokrugom utvrĊenim ovom odlukom.
Ĉlanak 20.
U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, Naĉelnik će donijeti
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Josipdol.
Rješenje o rasporedu službenika i namještenika na radno mjesto, odnosno rješenje o
stavljanju službenika na raspolaganje, sukladno odredbama zakona, donijet će se u roku od
dva mjeseca od stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga ĉlanka.
Ĉlanak 21.
Do donošenja pravilnika i rješenja iz ĉlanka 20. ove Odluke službenici i namještenici
nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno
druge poslove po nalogu privremenog proĉelnika upravnog tijela i ostvaruju prava i obveze iz
radnog odnosa temeljem dosadašnjih rješenja o rasporedu.
Ĉlanak 22.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o ustroju Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Josipdol (''Glasnik Karlovaĉke županije'', broj 45/19).
Ĉlanak 23.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovaĉke
županije''.
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