
  

Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN broj 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/1, 

144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 135/15,123/17 i 98/19) i članka 30. i 54. Statuta Općine Kaptol 

(„Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj  01/18), Općinsko vijeće Općine  Kaptol, na svojoj  20. 

sjednici održanoj dana 26. ožujka 2020 godine, donijelo je 

 

ODLUKU  

o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela  

Općine  Kaptol 

 

Članak 1. 

Ovom Izmjenom odluke mijenja se Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 02/19). 

 

Članak 2. 

 Članak 3 mijenja se i glasi: 

„Jedinstveni upravni odjel ustrojava se kao jedinstvena cjelina za obavljanje upravnih i 

stručnih poslova te općih tehničkih i pomoćnih poslova Općine. 

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom poslova 

i nadležnosti utvrđenog Zakonom, Statutom Općine i drugim propisima ili općim aktima, a u 

funkciji učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine. 

Kao ustrojstveni dio  odnosno organizacijska jedinica u okviru Jedinstvenog upravnog 

odjela, za obavljanje komunalnih djelatnosti osniva se  Vlastiti pogon.“ 

 

 

Članak 3. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

„Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik koji se imenuje i razrješuje na 

način propisan Zakonom. 

U razdoblju  od upražnjenog radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika, a 

najduže do njegovog povratka na posao, općinski načelnik imenuje privremenog pročelnika iz 

reda službenika Jedinstvenog upravnog odjela koji ispunjavaju sve stručne uvjete za raspored 

na to radno mjesto, Propisane pravilnikom o unutarnjem redu. 

Općinski načelnik može u svako doba opozvati vršitelja dužnosti pročelnika. 

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima 

položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima“. 

 

Članak 4. 

Članak 20. mijenja se i glasi: 

„Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 03/10). 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Kaptol“. 



 

 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E  K A P T O L 

 

 

KLASA: 022-05/20-02/01 

URBROJ: 2177/05-01-20-05 

U Kaptolu, 26. ožujka  2020.  

 

 

      PREDSJEDNIK: 

 

      Damir Poljanac, dipl. ing., v. r. 


