


ODLUKA 
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška 

 
 
I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška za obavljanje svih  
poslova iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave i za obavljanje određenih 
komunalnih djelatnosti.   
 
II DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

Članak 2. 
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Stara Gradiška 
kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: 
- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja
 djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi i zdravstva,  
- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i

 uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog 
gospodarstva, provedba komunalnog reda,  

- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u 
prostoru, izrada programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju 
prostornog plana Općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite 
okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera, 

- poslove pripreme akata o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja 
nekretnina, uspostavljanje služnosti, zakup poslovnih prostora, izrada programa 
gradnje i održavanja objekata društvene namjene 

- poslove izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, razreza i 
naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, poslove vođenja 
financijskog i materijalnog poslovanja Općine, knjigovodstvenih evidencija imovine 
Općine,  računovodstvene poslove; 

- poslove nabave roba, radova i usluga 
- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, vođenje evidencija iz oblasti rada i 

radnih odnosa, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, osiguravanje 
tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela,  

Jedinstveni upravni odjel obavlja  komunalne djelatnosti i to: 
- održavanje javnih zelenih površina,  
- održavanje čistoće javnih površina,  
- održavanje groblja, 
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.  
 
III NAČIN RADA I UPRAVLJANJA 

Članak 3. 
Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni 
i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad 
Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Stara Gradiška koji na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela donosi Općinski načelnik. 
 

Članak 4. 
Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik. 
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela na temelju javnog natječaja imenuje Općinski 
načelnik. 
 

 
 



Članak 5. 
Jedinstveni upravi odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata, analize, 
izvješća i druge radne materijale za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika te odbore i druga 
stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća. 
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu nadzire izvršenje općih i pojedinačnih akata 
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, za 
poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te obavlja druge poslove 
koji su mu, slijedom zakonskih propisa, stavljeni u djelokrug. 
 
IV ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

Članak 6. 
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad 
je odgovoran Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova. 
Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom 
samoupravnom djelokrugu, te ima sve ovlasti poslodavca. 
 
V SREDSTVA ZA RAD 

Članak 7. 
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Stara 
Gradiška.  
 
VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 8. 
Općinski načelnik će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela u roku 
od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.  
 

Članak 9 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Općine Stara 
Gradiška. 
 

Članak 10. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Stara Gradiška  („ Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/08), 
Odluka o osnivanju vlastitog komunalnog pogona („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 1/99) i Odluka o ustrojstvu vlastitog komunalnog pogona („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 1/99).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE  

Odluke  o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška 
 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Zakonska osnova za donošenje Odluke sadržana je u odredbi članka 35. stavka 1. točke 4. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 
1/11, 1/13,  4/18 i 6/18-pročišćeni tekst) kojim se utvrđuje samoupravni djelokrug Općinskog 
vijeća. 
Članak 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje 
da predstavničko tijelo uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne odnosno 
područne (regionalne) samouprave. Člankom 53. stavkom 3. navedenog Zakona propisano je 
da se ustrojstvo upravnih tijela za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i poslova državne uprave prenijetih na te 
jedinice uređuje općim aktom jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u 
skladu sa Statutom i zakonom. 
 
II. PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU TE CILJ KOJI SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM 
ODLUKE 
Odlukom se određuje da Jedinstveni upravni odjel obavlja sve poslove iz samoupravnog 
djelokruga Općine Stara Gradiška kao jedinice lokalne samouprave sukladno zakonima i 
drugim propisima te komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina, čistoće javnih 
površina, groblja i građevina, uređaja i predmeta javne namjene.. 
Sukladno odredbama članka 39. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ br. 68/18 i 110/18), za obavljanje komunalnih djelatnosti jedinica lokalne samouprave 
može osnovati vlastiti pogon. Vlastiti pogon se u jedinicama koje imaju jedinstveni upravni 
odjel može osnovati kao organizacijska jedinica u tom odjelu. 
 
III. PODACI O FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 
Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine Stara 
Gradiška. 
 
IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE 
Uz članak 1.  Ovom odredbom osniva se Jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih  poslova 
iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave i za obavljanje određenih 
komunalnih djelatnosti.   
 

Uz članak 2.  Ovom odredbom utvrđuju se poslovi iz samoupravnog djelokruga i komunalne 
djelatnosti koje obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

Uz članke 3. - 5. Ovim odredbama propisuje se način rada i upravljanje Jedinstvenim upravnim 
odjelom. 
 
Uz članak 6. Ovom odredbom utvrđuje se samostalnost Jedinstvenog upravnog odjela u 
obavljanju poslova i odgovornost Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje 
tih poslova. 
 
Uz članak 7.  Ovom odredbom određeno je osiguranje sredstava za rad Jedinstvenog 
upravnog odjela u općinskom proračunu. 
 



Uz članak 8.  Ovom odredbom utvrđuje se obveza donošenja Pravilnika o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 30 dana od stupanja na snagu Odluke. 
 
Uz članke 9. i 10.  Ovim odredbama određuje se stupanje na snagu Odluke i prestanak 
važenja Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Stara Gradiška, Odluke o 
osnivanju vlastitog komunalnog pogona i Odluke o ustrojstvu vlastitog komunalnog pogona. 
 
 
 
 
 
 


