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Hrv. Dubica, 19.05.2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj: 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.- ispr.) i članka 34. Statuta Općine
Hrvatska Dubica («Službeni vjesnik« broj: 7/13.) općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica
donosi

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjenicima općinskog naĉelnika
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom povjeravaju se pojedini poslovi iz djelokruga općinskog načelnika
zamjenicima općinskog načelnika, te se određuje raspored zamjenjivanja općinskog načelnika
u slučaju dužeg odsustva ili spriječenosti u obavljanju dužnosti općinskog načelnika.
Pojmovi koji se koriste o ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Ĉlanak 2.
Zamjeniku općinskog načelnika, izabranom na redovnim izborima, povjeravaju se
poslovi vezani za društvene djelatnosti (odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb, kulturu i šport,
manifestacije prigodom obilježbe prigodnih datuma i događaja i sl.).
Zamjeniku općinskog načelnika, izabranom iz reda pripadnika srpske nacionalne
manjine, povjeravaju se poslovi vezani za prava nacionalnih manjina.
Općinski načelnik može, u pojedinom slučaju ako to priroda posla zahtijeva, izravno
obaviti i poslove iz stavka 1. i 2. ovoga članka, o čemu će unaprijed obavijestiti zamjenika
kojemu su ti poslovi povjereni na obavljanje.
U slučaju dvojbe da li su pojedini poslovi povjereni kome od zamjenika općinskog
načelnika odlučuje općinski načelnik.
Ĉlanak 3.
Obavljanje poslova, iz članka 2. ove Odluke, zamjenicima općinskog načelnika
povjereno je u opsegu, kako slijedi:
- primanje stranaka, poslovnih partnera i predstavnika drugih subjekata s kojima Općina
Hrvatska Dubica službeno komunicira i surađuje,

-

praćenje stanja u određenom/povjerenomu području, te izvješćivanje općinskog načelnika,
suradnja sa službenicima upravnog tijela Općine Hrvatska Dubica,
pripremanje predmeta za kolegij općinskog načelnika, te sudjelovanje u radu istoga,
parafiranje akata upućenih na potpis općinskom načelniku, u čijoj su izradi sudjelovali,
sudjelovanje na sjednici Općinskog vijeća i obrazlaganje prijedloga akata u čijemu su
utvrđivanju sudjelovali,
koordinacija s ustanovom i trgovačkim društvima čiji je osnivač Općina Hrvatska Dubica
i druge poslove koje usmenim ili pismenim uputama dobije od općinskog načelnika.
Ĉlanak 4.

Povjeravanjem poslova zamjenicima općinskog načelnika ne prestaje odgovornost
općinskog načelnika za pravodobno i pravovaljano obavljanje istih.
Zamjenici općinskog načelnika, u obavljanju povjerenih poslova, dužni su se
pridržavati usmenih i pismenih uputa općinskog načelnika, a za obavljanje povjerenih poslova
odgovorni su u okviru povjerenih im poslova.
Ĉlanak 5.
Pored poslova iz članka 2. ove Odluke zamjenici općinskog načelnika, ovisno o
rasporedu dužnosti općinskog načelnika, a temeljem njegovoga naloga, mogu predstavljati
Općinu Hrvatska Dubica u protokolarnim prigodama.
Odluku o obavljanju poslova, iz stavka 1. ovoga članka, koje organizira Općina
Hrvatska Dubica ili po pozivu drugih subjekata s kojima Općina Hrvatska Dubica službeno
komunicira, surađuje, općinski načelnik donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o
području povjerenih poslova iz članka 2. ove Odluke.
Ĉlanak 6.
U slučaju dulje odsutnosti ili spriječenosti općinskog načelnika u obavljanju poslova
izvršnog tijela zamjenjuje ga zamjenik općinskog načelnika izabran na redovnim izborima.
O svojoj odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju poslova općinski načelnik će, bez
odgode, izvijestiti zamjenika iz stavka 1. ovoga članka i pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Hrvatska Dubica.
Ĉlanak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju poslova
zamjenicima općinskog načelnika („Službeni vjesnik“ broj: 13/10. i 25/13.).
Ĉlanak 8.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave na mrežnoj stranici Općine
Hrvatska Dubica.
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