GLASNIK
OPĆINE GENERALSKI STOL
Izlazi po potrebi

Broj 3

Godina 2019.

Datum: 03. srpnja 2019.

Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel, tel. 861-040, fax. 861-620

_____________________________________________________________________________________________________

OPĆINSKO

VIJEĆE

1. Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna Općine Generalski Stol za
2019.godinu

2. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Generalski Stol
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1.
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/19-01/12
Ur. broj: 2133/09-19-01-01
Generalski Stol, 03. srpanj 2019.
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33.
Statuta općine Generalski Stol (GGS br. 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće općine Generalski
Stol na 12. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Proračuna općine Generalski Stol za 2019.godinu
I
Proračun općine Generalski Stol za 2018.godinu II. izmjenama i dopunama
utvrđuje se u visini od 12.899.000,00 kn a sastoji se od:
A Račun prihoda i
rashoda
Prihodi
poslovanja(razred 6)
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
(razred 7)
Rashodi poslovanja
(razred 3)
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
(razred 4)
B Račun
financiranja/zaduživanja
Primici od financijske
imovine i zaduživanja
(razred 8)
Izdaci za financijsku
imovinu i otplate
zajmova (razred 5)
C Manjak prihoda iz
prethodnog razdoblja
UKUPNO PRORAČUN

Plan za
2019.godinu
17.658.800,00

Povećanje/smanjenje

Novi plan

-4.674.430,00

12.984.370,00

2.000,00

100.000,00

102.000,00

4.820.800,00

228.200,00

5.049.000,00

12.840.000,00

-4.990.000,00

7.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-187.370,00

-187.370,00

17.660.800,00

4.761.800,00

12.899.000,00

0,00

Tabelarni prikaz prihoda i rashoda (opći dio Proračuna) i rashoda po organizacijskoj,
ekonomskoj i programskoj klasifikaciji (posebni dio Proračuna) sastavni je dio ove
Odluke.
II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u ''Službenom glasniku općine
Generalski Stol''.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić
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2.
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 040-02/19-01/01
Ur. broj: 2133/09-19-01-01
Generalski Stol, 03. srpanj 2019.
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), te članka 56. Statuta općine Generalski Stol (
Glasnik br. 01/13 i 01/18), Općinsko vijeće na 12. sjednici održanoj 02. srpnja 2019.godine
donijelo je
ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Generalski Stol
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine
Generalski Stol i poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu ustrojava se
Jedinstveni upravni odjel.
Članak 2.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja
imenuje općinski načelnik.
Članak 3.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se Proračunom Općine.
Članak 4.
Unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela, naziv i opis radnih mjesta, broj
izvršitelja te stručni uvjeti za obavljanje poslova određenog radnog mjesta uređuju se
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela kojeg na prijedlog pročelnika
donosi općinski načelnik.

II DJELOKRUG RADA
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga
Općine sukladno važećim zakonima i drugim propisima:
-

poslove iz područja društvenih djelatnosti: kulture, sporta, školskog i predškolskog
odgoja, zdravstva, socijalne skrbi i organizacija civilnog društva
poslove u vezi poticanja razvoja poljoprivrede, turizma i poduzetništva
poslove vezane uz komunalno gospodarstvo i provedbu komunalnog reda
poslove vezane uz prostorno uređenje, gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša
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poslove u vezi rješavanja imovinsko pravnih odnosa
poslove u vezi upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine
poslove iz područja financija i računovodstva: izrada i praćenje realizacije proračuna,
izrada financijskih izvješća, vođenje propisanih knjigovodstvenih evidencija, vođenje
postupaka javne nabave
ostale poslove za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.
Članak 6.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela te službenici i namještenici, odgovorni su za
zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i nadzire Općinski načelnik.
III PRIJELAZNE I ZAVRŠE ODREDBE
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o ustroju općinske uprave od
28.studenog 2005.godine (Glasnik br.03/2005).
Članak 8.
Službenici i namještenici ostaju u službi i nastavljaju sa radom na dosadašnjim radnim
mjestima, do donošenja novog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Generalski Stol i rasporeda na radna mjesta utvrđena tim Pravilnikom.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u službenom Glasniku općine
Generalski Stol.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić
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