Ponedjeljak, 23. srpnja 2001.
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Stranica 1159 — broj 17

Općina Skrad
Na temelju članka 24. i 85. Statuta Općine Skrad (»Slu
žbene novine« broj 15/93 i 7/94) Općinsko vijeće Općine
Skrad, na sjednici održanoj 6. srpnja 2001. godine, donijelo
je sljedeću
ODLUKU
o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način stjecanja pra
va na naknadu vijećnika i članova radnih tijela.
Članak 2.
Osnovica za obračun naknade vijećnicima i članovima
radnih tijela je dnevnica za službeno putovanje u zemlji, ut
vrđena na temelju Općeg kolektivnog ugovora za javne dje
latnosti i javna poduzeća (»Narodne novine« broj 66/92).
Članak 3.
Vijećnik koji sudjeluje u radu na sjednici Općinskog vi
jeća, kao i vijećnici koji sudjeluju u radu radnih tijela ostva
ruju pravo na 100% dnevnice iz članka 2. ove Odluke.
Članak 4.
Članovi radnih tijela koji sudjeluju u radu na sjednici rad
nih tijela, ostvaruju pravo na 60% dnevnice iz članka 2. ove
Odluke.
Isto pravo pripada i vijećnicima i članovima radnih tijela
kada ih predsjednik Općinskog vijeća ovlasti da zastupaju
Općinu Skrad na sjednicama drugih tijela, a pored prava
na dnevnicu priznaje im se i pravo na naknadu materijalnih
troškova (prijevozni troškovi i troškovi noćenja).
Članak 5.
Sredstva za isplatu naknada prema ovoj Odluci isplaćivat
će se iz sredstava Proračuna Općine Skrad - pozicija 14.
Isplata će se vršiti do petnaestog u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju važiti
Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela
i članovima Poglavarstva (»Službene novine« broj 11/94) i
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećni
cima, članovima radnih tijela i članovima Poglavarstva
(»Službene novine« broj 13/95).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a
primjenjivat će se od 18. lipnja 2001. godine.
Klasa: 121-01/01-01/01
Ur. broj: 2112-04-01-01-01
Skrad, 6. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD
Predsjednik
Dubravko Grbac, v. r.

Na temelju članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i pod
ručnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01) i članka 69. Statuta Općine Skrad (»Službene novi
ne« broj 15/93 i 7/94) Općinsko vijeće Općine Skrad, na
sjednici održanoj 6. srpnja 2001. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
o Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad
Članak 1.
Ovom Odlukom ureduje se ustrojstvo i djelokrug Jedin
stvenog upravnog odjela Općine Skrad.
Članak 2.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Opći
ne Skrad, kao i poslova državne uprave prenijetih na opći
nu, osniva se Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad.
Članak 3.
Unutarnji ustroj i način rada Jedinstvenog upravnog
odjela uređuje se posebnim općim aktom koji donosi Op
ćinsko vijeće Općine Skrad.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel odgovoran je Općinskom vijeću
za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nad
ležnosti.
Općinsko vijeće usmjerava rad Jedinstvenog upravnog
odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
kao i poslova državne uprave koji se obavljaju u općini i
nadzire njegov rad.
Ako Općinsko vijeće ocijeni da Jedinstveni upravni odjel
ne obavlja poslove u skladu sa zakonom, Statutom općine i
drugim općim aktima općine, pokrenut će postupak utvrđi
vanja neposredne odgovornosti pročelnika i odgovornih
osoba u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Članak 5.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osigurava
ju se u Proračunu općine, te iz drugih prihoda u skladu sa
zakonom.
Članak 6.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad obavlja
ju se sljedeći poslovi lokalnog značaja kojima se neposredno
ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslovi koji se od
nose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalne djelatnosti,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu.
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Članak 7.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg
na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko vijeće.
Članak 8.
Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom uprav
nom odjelu obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelo
kruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obav
ljaju prateće i pomoćne poslove.
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od zna
čenja za rad službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu uređuju se posebnim zakonom.
Službenici i namještenici preuzeti iz dosadašnjeg Uprav
nog odjela Općine Skrad rasporedit će se na poslove i za
datke Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad bez na
tječaja.
Članak 9.
Obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog dje
lokruga može se organizirati zajednički sa drugim jedinicima lokalne samouprave, osobito onima koje su prostorno
povezane u jedinstvenu cjelinu.
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U slučaju zajedničkog organiziranja obavljanja poslova iz
samoupravnog djelokruga međusobni odnosi jedinica lokal
ne samouprave uređuju se posebnim sporazumom u skladu
sa zakonom i njihovim statutima i općim aktima.
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Od
luka o Upravnom odjelu Općine Skrad (»Službene novine«
broj 6/94).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 023-01/01-01/04
Ur. broj: 2112-04-01-01-01
Skrad, 6. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD
Predsjednik
Dubravko Grbac, v. r.

