
Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. i članka 53. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 24. Statuta Općine Barban 

(„Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), Općinsko vijeće Općine 

Barban na sjednici održanoj dana 5. listopada 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada i način upravljanja upravnog tijela 

Općine Barban (dalje: Općina), organiziranog kao Jedinstveni upravni odjel Općine Barban 

(dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel). 

 

Članak 2. 

Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom 

ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod. 

 

Članak 3. 

Za obavljanje upravnih, stručnih, općih, administrativnih, materijalno-financijskih i pomoćno-

tehničkih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, u više upravnih i stručnih područja, 

propisanih zakonom, podzakonskim propisima, aktima Općine i ovom Odlukom, ustrojava se 

Jedinstveni upravni odjel Općine Barban. 

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih akata 

Općine, zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine, rješava u upravnim 

stvarima te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.  

 

 

II. SJEDIŠTE I OBILJEŽAVANJE UPRAVNIH TIJELA 

 

Članak 4. 

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Barban. 

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta natpisna ploča s 

nazivom upravnog odjela i sadržajem utvrđenim posebnim propisima. 

Jedinstveni upravni odjel u obavljanju poslova iz svog djelokruga koristi pečat koji sadrži grb 

Republike Hrvatske. 

Zaglavlje akata Jedinstvenog upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv 

REPUBLIKA HRVATSKA, ISTARSKA ŽUPANIJA, OPĆINA BARBAN, JEDINSTVENI 

UPRAVNI ODJEL, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i mjesto izrade akta. 

Akti Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se pečatom koji odgovara zaglavlju akta. 



III. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA 

 

Članak 5. 

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. 

Jedinstveni upravni odjel nema ustrojstvenih jedinica, već radna mjesta za područja iz njegovog 

djelokruga.  

 

Članak 6. 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Barban i iz 

drugih prihoda u skladu sa zakonom. 

 

Članak 7. 

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 oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja 

djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana, 

− poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja komunalne 

infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog 

reda, izrada programa građenja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je 

investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju, 

− poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju u prostoru, 

izrada programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostorno-planskih 

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

programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera, 

− poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine, priprema 

natječaja i ugovora za prodaju nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam i zakup poslovnih 

prostora, 

− poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine: izrade i izvršavanja 

proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju 

Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje 

knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, 

poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu, 

− poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti 

rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela 

(održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, 

poslovi ekonomata) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi 

nabave roba i usluga, 

− poslovi unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora, 

− ostali poslovi propisani posebnim propisima. 

 



IV. NAČIN RADA I RUKOVOĐENJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM 

 

Članak 8. 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik. 

Pročelnik organizira i koordinira rad u Jedinstvenom upravnom odjelu, brine se o zakonitom i 

pravovremenom obavljanju poslova i poduzima mjere za osiguranje efikasnog poslovanja 

upravnog odjela, raspoređuje zadatke i poslove i daje službenicima i namještenicima upute za 

rad, predlaže i donosi akte za koje je ovlašten zakonom, propisima i aktima Općine, obavlja 

nadzor nad radom službenika i namještenika, odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima 

službenika i namještenika, obavlja ocjenjivanje službenika i namještenika, izvršava i druge 

zadaće i ovlasti utvrđene zakonom, propisima i aktima Općine. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je načelniku za zakonit, pravilan i 

pravodoban vlastiti rad i rad Jedinstvenog upravnog odjela. 

Pročelnika na temelju javnog natječaja imenuje načelnik na način propisan Zakonom. 

Načelnik može razriješiti pročelnika u skladu sa Zakonom. 

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u vezi s radom pročelnika primjenjuju se 

odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinica 

lokalne samouprave.  

 

Članak 9. 

Načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela. 

U provođenju ovlasti iz stavka 1. ovog članka načelnik od pročelnika traži podatke, izvješća i 

prijedloge rješenja određenih pitanja, određuje mu zadaće, daje upute i smjernice za rad, a u 

skladu s pravima i dužnostima koje načelnik ima temeljem zakona i općih akata Općine. 

 

Članak 10. 

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja 

Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela.  

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo 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 upravnog odjela u skladu sa statutom i općim aktima lokalne jedinice. 

 

Članak 11. 

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Općinskog 

vijeća, predlaže mjere i radnje za njihovu provedbu, predlaže mjere za unapređenje i 

poboljšanje stanja u pojedinim područjima samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge 

poslove koji su mu zakonom stavljeni u djelokrug rada. 

 

 

 



Članak 12. 

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akta Općinskog vijeća može donositi pojedinačne 

akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 

Na postupak donošenja akata iz prethodnog stavka primjenjuju se odredbe Zakona o općem 

upravnom postupku ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. 

Protiv akta iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom 

odjelu ili drugom nadležnom tijelu ako je tako propisano odgovarajućim propisom. 

 

 

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI 

 

Članak 13. 

Poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici. 

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela u 

kojem rade, a namještenici obavljaju pomoćne-tehničke poslove i ostale poslove neophodne za 

nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela. 

Povjerene poslove službenici i namještenici dužni su obavljati savjesno pridržavajući se Ustava 

Republike Hrvatske, zakona, drugih propisa i pravila struke. 

 

 

VI. PRIJELAZNE ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukidaju se Upravni odjel za opće poslove, prostorno 

uređenje, komunalni sustav i imovinu i Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene 

djelatnosti, a poslove tih odjela preuzima Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 15. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke načelnik će iz reda službenika Jedinstvenog upravnog 

odjela koji ispunjava stručne uvjete za pročelnika, imenovati službenika ovlaštenog za 

privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, do imenovanja 

pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela na temelju javnog natječaja. 

 

Članak 16. 

Načelnik će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela na prijedlog 

službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog 

odjela, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 17. 

Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu i rasporeda na odgovarajuća radna mjesta sukladno 

usvojenom Pravilniku, preuzeti službenici i namještenici nastavljaju obavljati poslove radnih 

mjesta na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ove Odluke, odnosno druge poslove 



po nalogu službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika, a pravo na plaću 

i ostala prava iz službe ostvaruju prema dosadašnjim rješenjima. 

 

Članak 18. 

S danom stupanja na snagu ove Odluke započet će s radom Jedinstveni upravni te s istim danom 

preuzima službenike i namještenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za 

rad, prava i obveze ukinutih upravih odjela. 

Službenici i namještenici dosadašnjih upravnih tijela bit će preuzeti u Jedinstveni upravni odjel 

i rasporedit će se na odgovarajuća radna mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem redu iz članka 

16. ove Odluke. 

Na službenike i namještenike koji temeljem Pravilnika o unutarnjem redu iz članka 16. ove 

Odluke ne budu mogli biti raspoređeni primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak 19. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih 

tijela Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj  26/19 i 4/22). 

 

Članak 20. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Barban i stupa na snagu 1. siječnja 

2023. godine. 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Barban, 5. listopada 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 

 

  



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelji za donošenje Akta sadržani su u člancima 35. stavak 1. točka 4. i 53. stavak 2. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članku 

24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

  

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

Ustrojstvo upravnih tijela Općine Barban, uz neke manje izmjene, utvrđeno je 2019. godine. 

Protekom vremena, u cilju poboljšanja učinkovitosti općinske uprave, ovim Aktom predlaže se 

donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban. 

Nakon donošenja ovog Akta, načelnik će donijeti posebnu odluku kojom će imenovati 

službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog 

odjela, do imenovanja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela na temelju javnog natječaja. 

Pravilnikom o unutarnjem redu uredit će se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, 

nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj 

službenika i namještenika koji obavljaju poslove na pojedinim radnim mjestima te druga pitanja 

od značaja za rad upravnog odjela i upravljanje poslovima.  

Sukladno prijedlogu ovog Akta i temeljem odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izvršit će se preuzimanje i raspored službenika 

i namještenika.  

Predloženi Akt stupit će na snagu 1. siječnja 2023. godine zbog stvaranja preduvjeta za 

operativnu provedbu promjene organizacije općinske uprave. 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Akta kao u prijedlogu.  

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Barban za 2023. godinu i 

Projekcijama za 2024. i 2025. godinu. 

 


