
           

Na temelju članka 35.stavka 1.točke 4. i članka 53. stavka 3.Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 , 144/20), članka 

30. Statuta Općine Nova Kapela  (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.4/2014 i 

Službene novine Općine Nova Kapela  br.28/18, 32/18,2/20 i 4/21) Općinsko vijeće općine 

Nova Kapela na svojoj  3. sjednici održanoj   6. rujna  2021. godine  donijelo je 

 

 

O D L U K U o Izmjeni i dopuni Odluke 

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela  

 

UNUTARNJE USTROJSTVO, DJELOKRUG, ORGANIZACIJA  I NAČIN RADA 

JEDINSTVENOG UPRAVNO ODJELA 

 

Članak 1.  

 U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela 

(Službene novine Općine Nova Kapela br 1/2019) mijenja se članak 5. te isti glasi: 

 „Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom 

poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom,Statutom Općine i drugim propisima ili općim 

aktima, a u funkciji učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine. 

 Unutar Jedinstvenog upravnog odjela za obavljanje komunalnih djelatnosti osniva se 

Vlastiti pogon kao unutarnja organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Nova Kapela. 

 Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti ( u daljnjem tekstu: Vlastiti 

pogon) nema svojstvo pravne osobe. „ 

Članak 2. 

Mijenja se članak 7. te isti glasi: 

„Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga 

Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: 

- poslove iz područja društvenih djelatnosti: kultura, tjelesna kultura i šport, briga o 

djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo,  protupožarna i civilna 

zaštita te zaštita potrošača; 

- poslove iz područja komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja 

komunalne infrastrukture, upravni postupci u području  komunalnog gospodarstva, 

provedba komunalnog reda, 

- poslovi vezani za rad Vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih 

djelatnosti, 

- poslove vezane za gospodarski razvoj te poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg 

poduzetništva, putem posebnih programa od interesa za Općinu, 

- poslove iz područja prostornog i urbanističkog planiranja te zaštite i unapređenja 

prirodnog okoliša: organiziranje i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru i 

programa za unaprjeđenje stanja u prostoru, organiziranje poslova na donošenju 

prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa i 

mjera zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,  

- poslove vezane za uređenje naselja i stanovanje te prometa na području Općine 



- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja i 

zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora, 

- vođenje imovinsko - pravnih postupaka vezanih uz imovinu Općine, 
- poslove vezane za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske i Općine, 

- poslove vezane za izradu projekata za apliciranje prema EU, stranim donatorima i 

tijelima državne vlasti, 

- poslove vezane za razvoj turizma, 

- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i 

godišnjeg i polugodišnjeg obračuna proračuna Općine, razrez i naplata prihoda koji 

pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih 

poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova 

osiguranja imovine Općine, 

- poslove opće uprave, 

- poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama 

- ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim 

zajednicama i razvojem civilnog društva, 
- poslove javne nabave roba, radova i usluga, 

- poslove državne uprave povjerene Općini, 

- druge poslove sukladno posebnim zakonima i nalozima Općinskog načelnika.“ 

 

     Članak 3. 

 U članku 9. briše se stavak 2. 

  

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

                                                    

                   Članak 4. 

Općinski načelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

     Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim  novinama Općine 

Nova Kapela“. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 023-01/21-01/03 

URBROJ: 2178/20-03-21-1 
Nova Kapela,   6. rujna  2021. 

 

 

 
   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                      Vesna Jergović               


