
Na temelju članka 18., članka 35. toč.4.  i članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne novine”  br.33/01.,  60/01., 129/05. i  109/07.,  125/08.  i
36/09.)  te  članka  21.  Statuta  Grada  Krapine  (Službeni  glasnik  Grada  Krapine  br.4/09.),
Gradsko vijeće Grada Krapine je na svojoj 6.  sjednici održanoj dana   04.02.2010.   godine,
d o n i j e l o 

O D L U K U
o  izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu rada Gradske uprave

Grada Krapine

Članak 1.

Uvod Odluke o ustroju i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Krapine (Službeni
glasnik Grada Krapine br.4/09.) mijenja se na način: umjesto «toč.5.» treba stajati «toč.4.» te
umjesto teksta «(Službeni glasnik Grada Krapine br.4/09.)» treba stajati «(Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br.12/01 te Službeni glasnik Grada Krapine br. 04/02., 01/06.,
01/07. i 05/08.)».

Članak 2.

U članku 1. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

«Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provoñenje
općih  akata  Gradskog  vijeća  i  Gradonačelnika  te  obavljaju  druge  poslove  koji  su  im  u
nadležnost stavljeni odgovarajućim propisima.»

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

U  svrhu  obavljanja  poslova  iz  članka  1.  ove  Odluke  ustrojavaju  se  slijedeće
ustrojstvene jedinice:

1. Ured Gradonačelnika
2. Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove
3. Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo
4. Upravni odjel za prostorno ureñenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodar-

stvo
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Članak 4.

Iza članka 3. dodaju se članci 3.a , 3.b, 3.c, 3.d i 3.e koji glase:

Članak 3.a

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na:

-službeni protokol, odnose s javnošću i suradnju s medijima, meñugradsku i meñunarodnu
suradnju,
-koordinaciju u sudjelovanju u meñunarodnim projektima,
-promociju Grada i organizaciju značajnih dogañanja od interesa za Grad, te poslove oko
dodjele javnih priznanja Grada,
-održavanje web stranica i promjene na istima,
-davanje informacija od javnog interesa,



-djelovanje i rad unutarnjeg revizora,
-administrativno-tehničke poslove vezane uz pripremanje i organizaciju rada Gradonačelnika
i upravnih odjela,
-koordiniranje pripreme materijala za Gradsko vijeće.

Članak 3.b

Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na: 

-odgovarajuće pravne, imovinsko pravne i druge opće poslove u oblasti imovinsko pravnih
odnosa, upravljanja i gospodarenja imovinom te evidenciju imovine, 
-organizaciju i pripremu svih radnji potrebnih za funkcioniranje Gradskog vijeća i njegovih
radnih tijela,
-praćenje i usklañivanje akata Grada sa zakonima i propisima koji se odnose na Upravni
odjel,
-pripremanje materijala i akata za Gradsko vijeće i njegova radna tijela,
-administrativno tehničke poslove za sve upravne odjele,
-održavanje uredskih prostorija.

Članak 3.c

Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo obavlja poslove koji
se odnose na:

-izradu nacrta proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
-izradu propisanih financijskih i statističkih izvještaja,
-izradu nacrta odnosno prijedloga financijskih i drugih akata iz djelokruga odjela, 
-utvrñivanje i naplatu javnih davanja i ostalih gradskih prihoda, 
-računovodstveno-knjigovodstveno poslovanje, 
-obračun i isplatu plaća, naknada i drugog dohotka, 
-provoñenje postupaka javne nabave, 
-stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva,
-decentralizirane funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, 
-financiranje predškolskih ustanova,
-praćenje i usklañivanje akata Grada sa zakonima i propisima koji se odnose na Upravni
odjel,
-pripremanje materijala i akata za Gradsko vijeće i njegova radna tijela.

Članak 3.d

Upravni  odjel  za  prostorno  ureñenje,  gradnju,  zaštitu  okoliša  i  komunalno
gospodarstvo obavlja poslove koji se odnose na:

-upravne  i  neupravne  postupke  vezane  uz  izdavanje  akata  radi  provedbe  dokumenata
prostornog ureñenja i gradnje temeljem odredbi Zakona o prostornom ureñenju i gradnji i
pratećih propisa,
-upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti
za gospodarenje prostorom kroz prostorno planiranje, ureñivanje prostora i zaštitu okoliša,
-upravne i stručne poslove za pripremu, provedbu i  praćenje realizacije gradskih projekta
izgradnje i rekonstrukcije javnih i  društvenih objekata, 
-upravne  i  stručne poslove  iz  samoupravnog  djelokruga Grada,   a  vezane  na pripremu,
provedbu  i  praćenje  realizacije  programa održavanja  i  gradnje  komunalne  infrastrukture,
prometne,  vodne i  energetske  infrastrukture,  praćenje obavljanja komunalnih  djelatnosti,
komunalnog ureñenja prostora, komunalnog reda, te ureñenja prometa, 
-brigu o održavanju prostora u vlasništvu Grada,



-praćenje i usklañivanje akata Grada sa zakonima i propisima koji se odnose na Upravni
odjel,
-pripremanje materijala i akata za Gradsko vijeće i njegova radna tijela.

Članak 3.e

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na:  

-izradu  prijedloga  programa  javnih  potreba  Grada  Krapine  u  djelatnostima  odgoja  i
obrazovanja, sporta, kulture i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, 
-analiziranje  stanja  u  područjima  društvenih  djelatnosti  i  obavljanje  stručnih  poslova  za
područja predškolskog odgoja i brige za djecu, osnovnog i srednjeg školstva, djelatnosti u
kulturi, športu i tehničkoj kulturi,
-stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi, socijalnu
zaštitu  grañana te poticanje i  potporu socijalnim i  humanitarnim programima i  projektima
udruga,
-praćenje programa rada javnih ustanova, organizacija i udruga koje djeluju u tim oblastima,
a čija se djelatnost u cijelosti ili djelomično financira iz Proračuna, 
-praćenje i usklañivanje akata Grada sa zakonima i propisima koji se odnose na Upravni
odjel,
-pripremanje materijala i akata za Gradsko vijeće i njegova radna tijela.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Krapine. 
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DOSTAVITI: 
1. Službeni glasnik Grada Krapine
2. Voditeljima Odjela
3. Evidencija, ovdje
4. Arhiva, ovdje


