
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO  
Općinsko vijeće  
 
Temeljem članka 35. točke 4. i 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11, 144/12, 
19/13 i 137/15.) te članka 32. točke 9. Statuta Općine Preko ( „Službeni glasnik Općine Preko 
br. 1/13. i 3/13.) Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 2. sjednici održanoj 26. srpnja 
2017., donijelo je 
 

O D L U K U 
o  

ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Preko 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovom se odlukom uređuje ustrojstvo, naziv i djelokrug upravnih tijela Općine Preko  i 
druga pitanja značajna za njihov rad. 
 

Članak 2. 
 

 U odredbama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Općine Preko riječi i pojmovni 
sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, 
odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 
 
II. UPRAVNI ODJELI OPĆINE PREKO 
 

Članak 3. 
 

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Preko (u daljnjem tekstu: 
Općine), ustrojavaju se upravni odjeli. 

Članak 4. 
 

 Upravni odjeli  jesu: 
 
1. Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove  
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj  i EU fondove  

 
Članak 5. 

 
 U obavljanju poslova upravna tijela iz članka 4. ove odluke, provode zakone i druge 
propise te opće akte Općine, provode smjernice Općinskog vijeća Općine Preko (u daljnjem 
tekstu: Vijeća), Općinskog načelnika Općine Preko (u daljnjem tekstu: Načelnika), 
odgovaraju za stanje u području za koje su ustrojena, prate stanje u određenim područjima i 
daju inicijativu za rješavanje pitanja u tim područjima, rješavaju u upravnim stvarima, 
izrađuju opće i druge akte za potrebe Vijeća i Načelnika te obavljaju i druge poslove za 
potrebe tijela Općine. 
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Članak 6. 

 
 Upravni odjel za opće pravne i ekonomske poslove obavlja upravne, stručne, 
informatičke, tehničke, administrativne i pomoćne poslove iz područja lokalne samouprave i 
proračuna i financija, a osobito: upravni stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe 
načelnika, njegovog zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, priprema materijala 
za sjednice koje saziva Općinsko vijeće, organizacija sjednica, vođenje zapisnika; uredno i 
pregledno čuvanje i dostava svih akata koji su doneseni na sjednicama Općinskog vijeća te 
akata Načelnika, protokolarni poslovi i organizacija općinskih svečanosti, protokolarni 
poslovi za potrebe načelnika i Općinskog vijeća te organizacija općinskih svečanost, primanje 
i otpremanje pošte, poslovi koordinacije Općine sa općinskim ustanovama, trgovačkim 
društvima i Turističkom zajednicom, poslovi ostvarivanja suradnje s jedinicama lokalne i 
regionalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu, suradnja s građanstvom, protokolarni 
poslovi i poslovi odnosa s javnošću, poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup 
informacijama, razmatranje predstavki i pritužbi građana; - uređivanje (ažuriranje) službene 
internetske stranica Općine, uređivanje "Službenog glasnika Općine Preko", nadzor nad 
izvršavanjem odluka, zaključaka i drugih akata iz svoje nadležnosti, skrb o nabavi i opskrbi 
Općinske uprave uredskim potrošnim materijalom i priborom, sitnim inventarom i drugim 
tehničkim potrepštinama, poslovi odnosa s javnošću Općine kroz izvješćivanje svekolike 
javnosti o ukupnim općinskim aktivnostima, poslovi povezani sa pristupom informacijama; - 
unutarnji nadzor financijskoga poslovanja Općinske uprave i svih korisnika općinskog 
proračuna, poslovi pisarnice i pismohrane, poslovi arhiviranja, vođenje propisanih upisnika i 
skrb o arhivi spisa Općine Preko, stručni poslovi iz područja društvenih djelatnosti, obavlja i 
druge poslove vezane za rad Općinskog Vijeća i Načelnika, ako su oni u djelokrugu Općine, a 
ne i drugih upravnih odjela, pravne, upravno-pravne i savjetodavne poslove, upravne, stručne 
i administrativne poslove iz područja radnih odnosa službenika i namještenika Općinske 
uprave, imovinsko-pravne poslove, upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove 
za potrebe Općinske uprave, pravne poslove, zastupanje Općine pred sudovima i drugim 
upravnim tijelima, savjetničke poslove u pravnim pitanjima za ostale ustrojbene jedinice 
Općinske uprave, prati i izvršava sve zakonske propise iz nadležnosti Odjela, priprema nacrte 
općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, koje donosi Načelnik i Općinsko vijeće, 
pripravlja izvješća, planove i programe iz svog djelokruga, priprema nacrte temeljnih akata i 
prati njihovu usklađenost sa zakonom i Statutom Općine, priprema programe rada Općinskog 
vijeća i osigurava i prati njihovo izvršenje, sudjeluje u izradbi nacrta prijedloga općih i 
pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće, pruža stručnu pomoć predsjedniku i 
vijećnicima Općinskog vijeća i predsjednicima i članovima drugih tijela Općinskog vijeća, 
prati rad sjednica Općinskog vijeća i njegovih tijela, izrađuje i akte sa sjednica i prati 
izvršavanja akata, prati usklađenost Statuta i drugih općih općinskih akata sa zakonom, daje 
pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom Općinskog vijeća, skrbi se oko ostvarenja 
obveza iz područja opće uprave za koje je zakonom ovlašteno Općinsko vijeće, brine o  
rukovanju telefonskom centralom, održavanju čistoće, i sl., organizira i vodi poslove javne 
nabave, obavlja i druge poslove iz područja lokalne samouprave ako su oni u ovlasti Općine, a 
nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela, poslovi izrade i izvršenja proračuna,  izrade 
propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva 
proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, poslovi u svezi prikupljanja prihoda koji 
pripadaju Općini, te svi drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Općine. 
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Članak 7. 
 

   Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj  i EU fondove u svom djelokrugu obavlja 
upravne i stručne poslove, a osobito: priprema i prati izvršenje programa iz svoje nadležnosti, 
obavlja stručne poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog 
gospodarstva, sudjeluje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog 
uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva, prati stanje u prostoru i pripravlja i 
izrađuje potrebna izvješća, pripravlja i izrađuje izvješće o stanju u prostoru i program mjera 
za unapređenje stanja u prostoru, pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u 
donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju 
sukladno zakonu, čuva dokumentaciju prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog 
gospodarstva koja je vlasništvo Općine, sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima 
kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog planiranja, graditeljstva i 
komunalnog gospodarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, surađuje s odgovornim 
tijelima Republike Hrvatske, Zadarske županije, susjednih gradova i općina u pitanjima 
prostornog uređenja i zaštite okoliš, sudjeluje u postupcima u povodu izgradnje, održavanja i 
upravljanja nerazvrstanim prometnicama, upravljanju objektima prometa u mirovanju; auto-
taksi službama, obavlja i druge poslove iz područja, prostornog uređenja, graditeljstva i 
komunalnog gospodarstva te zaštite okoliša, ako su oni u ovlasti Općine, a nisu u djelokrugu 
drugih upravnih odjela, obavlja i poslove radi uklanjanja i zbrinjavanju pasa lutalica i ostalih 
životinja, dezinsekcije i deratizacije, skrbi o zaštiti od požara i zaštiti na radu, prodaji i 
obavljanju drugih djelatnosti na otvorenim prostorima, prati provođenje odluke o 
komunalnom redu i drugih odluka iz svojeg djelokruga, obavlja poslove komunalnog i 
prometnog redarstva i ostale poslove nadzora za potrebe Općinske uprave i javnih služba u 
skladu sa zakonom i općim i pojedinačnim aktima Općine, obavlja i ostale poslove koje 
Općina svojom odlukom proglasi komunalnim djelatnostima od značenja za Općinu, 
organizira i vodi projekte izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu 
Općine, vodi upravne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, upravlja komunalnom 
imovinom, vodi poslove zaštite i unapređenje okoliša, protupožarne, civilne zaštite i zaštite na 
radu, uređenje prometa, priprema nacrte akata kojima se uređuje gospodarenje nekretninama, 
zakup poslovnih i ostalih prostora i zakup javnih površina, vodi upravne i neupravne postupke 
iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje 
uvjerenja i potvrda na temelju evidencija koje vodi), vodi evidencije čuvanja dokumenata 
prostornog uređenja, vodi evidencije o izdanim aktima, izrađuje izvješća o radu , te dostavlja 
raspoložive podatke za potrebe drugih tijela općinske uprave, obavlja i druge poslove iz 
područja prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva ako su oni u 
djelokrugu Općine, a ne i drugih upravnih odjela, sudjeluje u pripremama projekata od 
interesa za Općinu, poslovi povezani s kandidiranjem projekata za financiranje od strane 
fondova Europske unije i drugih fondova, surađuje s resornim ministarstvima i institucijama 
koje provode aktivnosti iz područja međunarodne suradnje, prati propise Europske unije, 
provodi sustav kvalitete u Općinskoj upravi prema normi ISO, te ostale poslove koji nisu u 
nadležnosti drugih upravnih odjela. 
        
III. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA OPĆINE 
 

Članak 8. 
 

 Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela uređuje se pravilnikom o unutarnjem redu. 
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 Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka uređuje se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, 
nazivi i opisi radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti potrebni za njihovo obavljanje, broj 
izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela. 
 Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi Načelnik. 
 
 

Članak 9. 
 

 Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnim tijelima se mogu kao unutarnje 
ustrojstvene jedinice, ovisno o srodnosti i povezanosti poslova, ustrojiti odsjeci, a unutar njih 
pododsjeci. 
  
IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI 
 

Članak 10. 
 

 Poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici. 
 Službenici obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine. 
 Službenici obavljaju upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima. 
 Namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno 
radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela. 
 

Članak 11. 
 

 Radom upravnog tijela upravlja pročelnik. 
 Pročelnika Upravnog odjela bira i imenuje Općinski načelnik na temelju provedenog 
javnog natječaja.  
           Pročelnik Upravnog odjela za svoj rad i rad odjela odgovoran je Općinskom načelniku.   
           Pročelnik Upravnog odjela dužan je na zahtjev Općinskog načelnika izvješćivati o radu 
Upravnog odjela kojim upravlja.  
          Pročelnik organizira obavljanje poslova i skrbi se o funkcioniranju Upravnog odjela, 
daje službenicima upute za obavljanje poslova, skrbi se o njihovu stručnom osposobljavanju i 
usavršavanju tijekom službe, obavlja i druge poslove određene Ustavom, zakonom, Statutom i 
ostalim općinskim aktima.  
         Pročelnik u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i drugim 
propisima te općinskim Statutom. Pročelnik je osobno odgovoran za zakonit, pravilan i 
pravodoban rad Upravnog odjela kojim upravlja, i za izvršenje zadataka i poslova iz 
djelokruga svojih ovlasti. Pročelnik je za svoj rad odgovoran načelniku.  
 

Članak 12. 
  
       Pročelnik organizira obavljanje poslova u Upravnom odjelu, daje službenicima i 
namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavanju i 
usavršavanju službenika i namještenika te obavlja i druge poslove predviđene zakonom, 
Statutom i ovom Odlukom.   
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 13. 
 

 Pravilnik o unutarnjem redu iz članka 8. ove Odluke Općinski načelnik će donijeti 
najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.  
 

Članak 14. 
 

           Službenici i namještenici zaposleni u Upravnim odjelima nastavljaju sa radom na 
poslovima na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke, do donošenja rješenja 
o rasporedu sukladno Pravilniku o unutarnjem redu iz članka 8. ove Odluke. 

 
Članak 15. 

Općinski načelnik će odmah po stupanju na snagu ove odluke imenovati v.d. pročelnike 
upravnih odjela. 

  
Članak 16. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/02). 
 

Članak 17. 
 

Ova Odluka objaviti će se  u „Službenom glasniku Općine Preko“, a stupa na snagu 
01.rujna 2017. godine. 

 
 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  O P Ć I N E  P R E K O 
 
KLASA: 023-08/17-01/01  
URBROJ: 2198/13-5-17-1  
Preko, 26. srpnja 2017. godine  
 
 
                                                                                Predsjednica Općinskog vijeća  
 
 
                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r. 
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