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  Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. stavak 1. točka 12. 
Statuta Općine Rovišće («Županijski glasnik BBŽ», broj 18/09)  Općinsko vijeće Općine Rovišće na 8. 
sjednici održanoj dana 05. listopada 2010. godine     d o n o s i  
 

 
 
 

 ODLUKU  
O  USTROJSTVU I DJELOKRUGU 

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE ROVIŠĆE  
 
 
 

Članak 1. 
 

  Ovom Odlukom uređuje se unutarnje ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Rovišće (nadalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel) osnovanog Odlukom 
Općinskog vijeća Općine Rovišće 28. ožujka 1994. godine, te druga pitanja od značaja za obavljanje 
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Rovišće. 
 
 

Članak 2. 
 
  Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno-tehničke i druge 
poslove za potrebe Općinskog vijeća, općinskog načelnika, općinskih radnih tijela i mjesnih odbora, 
neposredno provodi opće akte Općinskog vijeća i odluke općinskog načelnika, a obavlja i druge 
poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odgovarajućim propisima. 
 
 

Članak 3. 
   
  Jedinstveni upravni odjel u okviru svojeg djelokruga: 
  1. priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće, te 
priprema izvješća, analize i druge materijale iz svojeg djelokruga za potrebe Općinskog vijeća, 
općinskog načelnika i Vijeća mjesnih odbora; 
  2. neposredno izvršava odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika i osigurava njihovo provođenje; 
  3. prati stanje na području gospodarstva, školstva, predškolskog odgoja, zdravstva, 
vatrogastva i drugih javnih djelatnosti i o tome izvješćuje općinskog načelnika; 
  4. pruža stručnu  i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine; 
  5. podnosi izvješća Općinskom vijeću o svojem radu; 
  6. neposredno izvršava poslove državne uprave kada su ti poslovi prenijeti u djelokrug 
Općine; 
  7. obavlja i druge poslove za koje je ovlašten. 
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Članak 4. 
 
  Jedinstveni upravni odjel je samostalan u okviru svojeg djelokruga i odgovoran je 
općinskom načelniku za zakonito i pravodobno obavljanje poslova. 
  Općinski načelnik usklađuje i nadzire obavljenje poslova Jedinstvenog upravnog 
odjela. 
   

Članak 5. 
 
  Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik, kojeg na temelju javnog 
natječaja imenuje općinski načelnik. 
  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan 
i pravodoban rad, te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela. 
  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvješćivati općinskog načelnika o 
stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 

Članak 6. 
 
  Unutarnje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog odjela moraju se urediti tako 
da se osigura učinkovito i racionalno obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine. 
 
 

Članak 7. 
 
  Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine 
Rovišće. 
 

Članak 8. 
 
  Općinski načelnik donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela, te Odluku o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Rovišće. 
  Koeficijenti za za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Rovišće određuju se posebnom Odlukom Općinskog vijeća. 
 
  

Članak 9. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u «Županijskom glasniku BBŽ». 
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