
 
 

Na  temelju  članka  35.  točka  4.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi
("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17) i  članka 30. Statuta Općine Cernik (Službeni glasnik Općine Cernik broj 2/18), Općinsko
vijeće Općine Cernik na 10. sjednici održanoj  04.prosinca 2018. godine, donijelo je
 

O D L U K U
 

o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Cernik
 
I OPĆE ODREDBE
 

Članak 1.
 

Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  unutarnje  ustrojstvo  upravnih  tijela  Općine  Cernik,  njihov
djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, radno vrijeme, te okvirni broj službenika i namještenika u
upravnim tijelima.

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se jednako na
muške i ženske osobe.
 

Članak 2.
 

Unutarnje  ustrojstvo,  djelokrug,  upravljanje  kao i  potreban broj  službenika i  namještenika
uređuje se na način da Općina Cernik može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu
zakonom, Statutom općine i drugim propisima i aktima dani u nadležnost.
 

Članak 3.
 

Sjedište upravnih tijela Općine Cernik je u Cerniku, Frankopanska 117.
Na zgradi sjedišta upravnog tijela mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži grb Republike

Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Brodsko-posavska županija, Općina Cernik, te naziv upravnog
tijela.
 

Članak 4.
 

Upravno tijelo Općine Cernik rade u tijeku radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. 
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odrediti drugačije redovno radno vrijeme.

 
II UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG
 

Članak 5.
 

Upravni  odjel  ustrojava se u skladu s rasporedom i  opsegom poslova,  sustavom srodnosti
poslova i organizacijskog povezivanja, potrebama učinkovitog obavljanja zadataka i rukovođenja, te
odgovornosti u radu.

Upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona, općih akata Općinskog vijeća
i  Načelnika, i dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana u skladu sa
zakonom i Statutom Općine Cernik.
 

Članak 6.
 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Cernik i poslova državne uprave



prenijetih na Općinu Cernik, u Općini Cernik ustrojava se: 

1.Jedinstveni upravni odjel Općine Cernik

 
Članak 7.

 
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za

potrebe Općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela.

Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih
područja
-  društvenih djelatnosti,
-  gospodarstva,
-  financija,
-  komunalnih djelatnosti,
-  zaštite okoliša te gospodarenja otpadom,
-  prometa i veza,
-  imovinsko pravnih odnosa,
-  upravljanja nekretninama na području općine,
-  kao i  druge poslove koji  su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni  u nadležnost
općine kao jedinice lokalne samouprave.

Jedinstveni  upravni  odjel  poslove  iz  samoupravnog  djelokruga  obavlja  na  način  utvrđen
zakonom, drugim propisima, Statutom, te općima aktima Općine Cernik.

Jedinstveni  upravni  odjel  odgovoran  je  općinskom načelniku  za  zakonito  i  pravovremeno
obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Općinski načelnik usklađuje i nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni upravni odjel samostalan je u granicama
utvrđenim zakonom i općim aktima općine.

 
Članak 8.

 
Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvješćivati Općinskog načelnika  o stanju u
odgovarajućim područjima iz nadležnosti Odjela.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu općine.

U Jedinstvenom upravnom odjelu radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima
te brojem izvršitelja kao i druga pitanja na temelju zakona, utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cernik koji donosi Načelnik.

Članak 9.
 

Poslove i zadaće Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju službenici i namještenici raspoređeni
na radna mjesta u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Pravilnikom o unutarnjem redu.
 



III UPRAVLJANJE UPRAVNIM  TIJELIMA
 

Članak 10.
 

Pročelnik  je  za  svoj  rad  odgovoran  Načelniku,  a  službenici  i  namještenici  za  svoj  rad
odgovaraju pročelniku i načelniku.

Pročelnik  Jedinstvenog  upravnog  odjela  usklađuje  rad  upravnog  tijela,  neposredno  je
odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad, te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti
Jedinstvenog upravnog odjela.
 
IV SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U UPRAVNIM TIJELIMA
 

Članak 11.
 

Upravne  i  stručne  poslove  u  upravnom  tijelu  Općine  Cernik  obavljaju  službenici  i
namještenici raspoređeni na radna mjesta sukladno propisima.

Službenici  obavljaju  upravne  i  stručne  poslove  u  upravnim  tijelima  u  kojima  rade,  a
namještenici obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove.
 

Članak 12.
 

Službenici i namještenici se primaju i raspoređuju na radna mjesta utvrđena Pravilnikom u
unutarnjem redu upravnog tijela kojeg  donosi Načelnik.

             U  okviru Jedinstvenog upravnog odjela može se zaposliti do11 službenika i namještenika.

Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se radna mjesta u upravnom tijelu, stručni i
drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja po radnom mjestu, te druga pitanja sukladno
zakonu i drugim propisima. 
 
V PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
 

Članak 13.
 U roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika, Načelnik je dužan donijeti odgovarajući
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cernik.

Članak 14.
 

Ova Odluka stupa istekom dana objave u službenom glasniku Općine Cernik.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNIK
Općinsko  vijeće

 
KLASA:  023-02/18-01/01
URBROJ: 2178/16-03-18-1
Cernik, 04. prosinca 2018. 
 

PREDSJEDNIK
        OPĆINSKOG VIJEĆA

         Hrvoje Žakić dipl.inž. 
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