
 
ODLUKU 

O ustrojstvu općinske uprave 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada Općinskih tijela Općinske 

uprave Općine Podgora. 
 

Članak 2. 
Općinsku upravu čine upravna tijela (upravni odjeli i službe) koja se ustrojavaju 

radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine 
kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na 
Općinu, u skladu sa zakonom i drugim propisima. 
 

Članak 3. 
 Upravna tijela poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Općine Podgora. 
Na zgradi u kojoj je sjedište Upravnih tijela mora biti istaknuta ploča koja sadrži 
grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina 
Podgora, naziv upravnog tijela i sjedište. 
 

Članak 4. 
 Za obavljanje poslova i zadataka iz članka 2 ove Odluke ustrojava se Jedinstveni 
upravni odjel unutar kojeg se ti poslovi imaju obavljati. 
 
 

Članak 5. 
U obavljanju poslova iz svog djelokruga Jedinstveni upravni odjel koristi pečat koji 

sadrži 
grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina 
Podgora, naziv Jedinstveni upravni odjel. 

Zaglavlje akta Upravnog tijela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika 
Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Podgora, naziv Jedinstveni upravni odjel, 
klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i mjesto izrade akta. 
 
 

I. USTROJSTVO I DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
 

Članak 6. 
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga 

Općine određeni zakonom i drugim propisima i to posebice iz područja društvenih, 
komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslovi iz 
područja financija, računovodstva, stručno administrativni, savjetodavni i tehnički poslovi 
bitni za rad općinskih tijela, te poslovi državne uprave koji su prenijeti na Općinu Podgora. 

 
 
                                                       Članak 7. 
 Za obavljanje poslova iz članka 7. ove odluke u Jedinstvenom upravnom 

odijelu ustrojavaju se : 
 



-služba tajništva,  
-financijsko računovodstvene služba,  
-služba za razrez općinskih poreza i  
-služba ta komunalne djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i 

unapređenje prirodnog okoliša 
 

Članak 8. 
SLUŽBA TAJNIŠTVA 
 

- protokolarne i administrativne poslove vezane za rad Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, 
- upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe Općinske uprave, 
- pisarnicu i pismohranu, 
- poslove u vezi protokola i prigodnih svečanosti, 
- informiranje sukladno zakonskim propisima, 
- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika, 
- obavlja poslove objave akata u službenom glasilu općine Podgora 
- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i 
Statutom Općine Podgora. 
  

Članak 9. 
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA 
 

- izrađuje proračunske akte i prati njihovo izvršenje 
- pripreme knjigovodstvena i financijska izvješća 
- prati propise iz područja financija i brine o primjeni istih 
- kontrolira i likvidira sve račune, obračunava plaće i naknade plaće 
- vodi financijsko knjigovodstvo 
- vodi blagajnu proračuna 
- vodi i čuva dokumentaciju iz svog djelokruga 
- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika 

 
 

članak 10 
SLUŽBA ZA RAZREZ OPĆINSKIH POREZA 
 

- obavlja poslove razreza i naplate općinskih poreza i komunalne naknade 
- vodi analitičku evidenciju zaduženja i uplata općinskih poreza i komunalne naknade 
- upućuje opomene po neplaćenim općinskim porezima i komunalnoj naknadi 
- priprema upravni postupak po žalbama na rješenja o porezima i komnalnoj naknadi 
- priprema postupak vršenja prisilne naplate općinskih poraza i komunalne naknade 
- obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika 

 
 
 
 
 

članak 11 
SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO I URBANISTIČKO 
PLANIRANJE, ZAŠTITU I UNAPREĐNJE PRIRODNOG OKOLIŠA 



 
- poslovi komunalnog redarstva 
- obavlja sve poslove propisane Odlukom o komunalnom redu te drugim propisima 
- predlaže mjere za rješenje komunalnih problema 
- vodi evidenciju komunalnih objekata i predlaže radnje za njihovo održavanje i 

obnavljanje 
- organizacija održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanje 

druge općinske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti 
- prikuplja podatke za razrez općinskih poreza i komunalne naknade, o čemu vodi 

zapisnik 
- vodi postupak obračuna i naplate komunalnog doprinosa 
- izrada stručne dokumentacije iz svog područja rada 
- vodi brigu o redovnom održavanju javnih površina i predlaže mjere za njihovo 

uređenje i održavanje 
- uređenje naselja i stanovanja, te briga o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša 
- uprava i briga o groblju 
- praćenje i koordinacija rada trgovačkih društava kojih je Općina osnivač ili suvlasnik 
- organizacija i sudjelovanje u izradi prostorno planske i programske dokumentacije iz 

područja prostornog uređenja, 
- ostali poslovi po nalogu načelnika i pročelnika 

 
Članak 12. 

 Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog 
upravnog odijela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na 
radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnog odjela u skladu s 
Zakonom, Statutom i općim aktima Općine Podgora. 

 
Članak 13. 

 Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi općinski 
načelnik. Pravilnik se donosi na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. 

 
III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM 

 
Članak 14. 

 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik. 
 

Članak 15. 
 Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela na temelju javnog natječaja imenuje općinski 
načelnik. 
 

Članak 16. 
 O pravima i obvezama pročelnika odlučuje rješenjem općinski načelnik.  
Za rad Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovara načelniku općine Podgora. 
 

Članak 17. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: 
- rukovodi, organizira i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela 
- obavlja upravne i stručne poslove određene Zakonom, Statutom, ovom Odlukom i             
drugim propisima 
-izrađuje nacrte odluka, pravilnika i drugih normativnih akata 



-pomaže u pripremanju sjednica načelniku i predsjedniku vijeća 
-vodi evidenciju o radu djelatnika 
-sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave 
-obavlja i druge poslove određene Statutom 
 

Članak 18 
 Uvjeti za mjesto pročelnika: 

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete propisane zakonom. 
-VII stupanj visoke stručne spreme, diplomirani pravnik 
-položen državni stručni ispit 
-završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave 
 

Članak 19. 
 Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine 
Podgora. 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 20. 
Pravilnik o unutarnjem redu iz članka 13. ove Odluke Općinski načelnik će 

donijeti najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 21. 
Službenici i namještenici zaposleni u Upravnim odjelima nastavljaju sa radom na 

poslovima na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 22. 
 Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o ustrojstvu općinske uprave (Glasnik 
Općine Podgora 4/98). 
 
 
Klasa:  021-05/09-01/986 
Ur.broj: 2147/05-09/1   
 
Podgora, 23. prosinca 2009.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela.  
  
 


