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Na temelju čl. 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 
broj 28/10 – u nastavku teksta: Zakon) i čl. 23. Statuta 
Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. 
Filip i Jakov br. 1/09), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i 
Jakov, na prijedlog općinskog načelnika, na 8. sjednici 
održanoj dana 5. studenog 2010.godine donosi 
 

O D L U K U 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Sv. Filip i Jakov 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Sv. Filip i Jakov. 
 

Članak 2. 
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz 
članka 1. ove Odluke određuju se unutar raspona 
koeficijenata utvrđenih Zakonom i iznose: 
Red.br. Radno mjesto Koeficijent 

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 5,15 
2. Referent za računovodstvo i financije 3,3 

3. Referent za prostorno uređenje i 
komunalne poslove 3,3 

4. Referent – komunalni redar 2,85 
5. Administrativni tajnik 2,7 
6. Komunalni referent 2,7 

 
Članak 3. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o utvrđivanju koeficijenata dužnosnika i djelatnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov  i 
djelatnika Dječjeg vrtića „Cvit“ od 5. ožujka 2003. godine, 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju 
koeficijenata dužnosnika i djelatnika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov  i djelatnika 
Dječjeg vrtića „Cvit“ od 9. veljače 2006.godine i Odluka o 
izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata 
dužnosnika i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Sv. Filip i Jakov  i djelatnika Dječjeg vrtića „Cvit“ 
od 22. prosinca 2006. godine osim u dijelu koji se odnosi 
na djelatnike Dječjeg vrtića „Cvit“ čiji koeficijenti ostaju 
nepromjenjeni i koeficijenata koji se odnose na 
komunalne radnike i čistače koji ostaju nepromijenjeni. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u "Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov". 
 
Klasa: 021-0510-01/151 
Urbroj: 2198/19-10-1 
Sv. Filip i Jakov, 5. studenog 2010. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 
 

     Predsjednik  
Milivoj Milat, dipl.agr. 

 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 
RH broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i 
Jakov ("Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov" br. 
1/09) Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, na 
prijedlog općinskog načelnika Općine Sv. Filip i Jakov, na 
sjednici održanoj dana 5. studenog  2010. godine donosi 
sljedeću 

 
O D L U K U  

o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa 
 općinskog načelnika i zamjenika načelnika  

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijent za 
obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) , te 
druga prava iz radnog odnosa  koji dužnost obavljaju 
profesionalno. 

Članak 2. 

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za 
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 
 
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće 
općinskog načelnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen 
na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog 
ograničenja, općinskom načelniku se određuje plaća u 
najvišem iznosu dopuštenom zakonom. 

Članak 3. 

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je  
osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika 
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Sv. Filip i Jakov. 

Članak 4. 

Koeficijent za obračun plaće općinskom načelniku  iznosi 
7,00, a zamjeniku općinskog načelnika 5,95. 

Članak 5. 

Dužnosnici  koji dužnost obavljaju  profesionalno druga 
prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s općim 
propisima o radu, te s općim aktima Općine, koji se 
primjenjuju na službenike i namještenike u općinskim 
upravnim tijelima, ako zakonom nije drukčije propisano. 

Članak 6. 
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Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika  
iz radnog odnosa donosi pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela . 

Članak 7. 
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o utvrđivanju koeficijenata dužnosnika i djelatnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov  i 
djelatnika Dječjeg vrtića „Cvit“ od 5. ožujka 2003. godine, 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju 
koeficijenata dužnosnika i djelatnika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov  i djelatnika 
Dječjeg vrtića „Cvit“ od 9. veljače 2006.godine i Odluka o 
izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata 
dužnosnika i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Sv. Filip i Jakov  i djelatnika Dječjeg vrtića „Cvit“ 
od 22. prosinca 2006.godine i od 6. kolovoza 
2010.godine. 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u 
"Službenim glasniku Općine Sv. Filip i Jakov". 
 
Klasa: 023-05/10-152 
Ur. broj: 2198/19-01-10-1 
Sv.Filip i Jakov, 5. studenog  2010. 
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 
 
                                                                       Predsjednik  
                                                       Milivoj Milat, dipl.agr.

Na temelju čl. 35.st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96,68/98, 
137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 I 38/09) i čl. 
32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik 
Općine Sv. Filip i Jakov, broj 1/09), Općinsko vijeće 
Općine Sv. Filip i Jakov na 8. sjednici održanoj dan 5. 
studenog  2010.godine, donosi 

O D L U K U  
o raspolaganju i upravljanju  nekretninama 

na području Općine Sv. Filip i Jakov 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuju se postupanje tijela Općine Sv. 
Filip i Jakov nadležnih za raspolaganje nekretninama u 
vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov ili nekretninama kojima 
Općina upravlja po posebnim propisima, izuzev postupka 
davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine, i 
davanja na privremeno korištenje javnih površina u 
vlasništvu Općine , koji su postupi uređeni posebnim 
Odlukama. 
 
Ova  Odluka ne primjenjuje se na raspolaganje 
nekretninama kroz postupke dodjele koncesija ili 

supostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, a koji će 
se uređivati u skladu s posebnim zakonima. 
 

Članak 2. 
 
Nekretnine u vlasništvu Općine nadležna tijela mogu 
otuđiti ili njima raspolagati na drugi način samo na osnovi 
javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, 
osim u slučajevima kada je zakonom drukčije utvrđeno. 
 
Raspolaganje nekretninama smatra se prodaja, zamjena, 
zasnivanje stvarnih služnosti ili tereta na nekretninama, 
uspostava prava građenja, razvrgnuća suvlasničke 
zajednice i darovanje nekretnina, te zakup ili najam 
nekretnine. 
 

Članak 3. 
 
Načelnik Općine Sv. Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: 
Općinski načelnik) upravlja neketninama u vlasništvu 
Općine pažnjom dobrog gospodara, na načelima 
zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, u interesu 
stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Općine, za 
osiguranje društvenih i dugih interesa, te za probitak i 
socijalnu sigurnost građana Općine, te donosi odluke o 
stjecanju i otuđenju nekretnina. 
 
Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina Općine čija 
pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj 
se odlučje o stjecanju i otuđenju nekretnina donosi 
Općinsko vijeće. 
 
U slučaju da je odluku o raspisivanju natječaja za prodaju 
nekretnine donio Općinski načelnik, a po natječaju 
vrijednost najpovoljnije ponude prelazi iznos iz stavka 2. 
ovog članka, odluku o prodaji donosi Općinsko vijeće. 
 
II. PRODAJA NEKRETNINA 
 

Članak 4. 
 
Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju neketnina u 
vlasništvu Općine nadležno tijelo iz članka 3.donosi: 

- radi privođenja određenog zemljišta i/ili 
postojećih objekata namjeni utvrđenoj prostorno 
planskom dokumentacijom, ukoliko ih Općina nije 
u mogućnosti samostalno privesti namjeni, 

- radi pribavljanja sredstava za izgradnju objekata 
komunalne infrasturkture, poslovnih i stambenih 
objekata, objekata javne i društvene namjene te 
drugih kapitalnih ulaganja,  

- radi razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom, 
- ukoliko se radi o objektima čije je održavanje 

nesvrsishodno i neracionalno. 
 

Članak 5. 
 
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina 
obvezno sadrži: 
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- oznaku i površinu nekretnine, 
- početnu cijenu, 
- iznos i način plaćaja jamčevine, 
- rok zaključenja ugovora, 
- rok inačin plaćanja kupoprodajne cijene, 
- pravo nadležnog tijela da ne izabere 

najpovoljnijeg ponuđača, 
- obvezu najpovoljnijeg ponuđača, pored 

kupoprodajne cijene, plati i troškove procjene 
zemljišta i objave natječaja. 

Nadležno tijelo prilikom donošenja odluke o raspisivanju 
natječaja može utvrditi mogućnost plaćanja kupoprodajne 
cijene u obrocima na način određen stavkom 2. i 3. 
članka 11. ove Odluke. 
 
Ukoliko kupac zakasni s uplatom pojedinog obroka, 
preostali obroci dospijevaju na naplatu sa prvim 
narednim danom nakon isteka dana do kojeg je kupac 
bio dužan platiti tu ratu. 
 
U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim 
iznosom, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno 
jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene. 
 
Odredbe stavka 1. ovog članka na odgovoarajući način 
se primjenjuju i u drugim postupcima raspolaganja 
nekretinama. 

 
Članak 6. 

  
Početna vrijednost nekretnine utvrđuje se kao tržna 
cijena na osnovu procjene ovlaštenog sudskog vještaka. 
 
U slučaju da nakon provedenog postupka prodaje 
nekretnine po procijenjenoj vrijednosti iz prethodnog 
stavka nije bilo zainteresiranih ponuđača, tijelo koje je 
pokrenulo postupak može u ponovljenom natječaju 
smanjiti početnu cijenu. 
 

Članak 7. 
 
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine, dnevnom 
tisku i na web stranicama Općine, te se dostavlja 
mjesnom odboru na čijem se podučju nalaze nekretnine 
koje su predmet natječaja. 
 
Natječajni postupak provodi nadležno upravno tijelo 
Općine. 
 

Članak 8. 
 
Natječaj obvezno sadrži: 

- oznaku i površinu nekretnine, te eventualne 
terete na istoj, 

- početnu cijenu, 
- dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu, 
- iznos i način plaćanja jamčevine, uz naznaku da 

se jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji 
ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili 

ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja 
kupoprodajne cijene, 

- rok zaključenja ugovor, 
- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene, 
- rok za podnošenje ponude, 
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, 
- naznaku da će se tabularna isprava za upis 

vlasništva izdati nakon isplate kupoprodajne 
cijene u cijelosti (uključivo i u slučaju kada je 
predviđena obročna otplata), 

- način stjecanja posjeda, 
- obvezu kupca, ukoliko zakasni sa plaćanjem 

kupoprodajne cijene, na plaćanje zakonskih 
kamata od dana dospijeća do dana plaćanja, 

- pravo nadležnog tijela da ne izabere 
najpovoljnijeg ponuđača, 

- obvezu najpovoljnijeg ponuđača da, pored 
kupoprodajne cijene, plati i troškove procjene 
zemljišta i objave natječaja i 

- pravo prodavatelja da, ukoliko kupac zakasni sa 
plaćanjem više od 90 dana , može raskinuti 
ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati. 

 
Članak 9. 

 
Natječaj se provodi na temelju pismenih ponuda 
dostavljenih poštom ili osobno, u zatvorenoj koverti sa 
oznakm „ne otvaraj“ u pisarnicu Općine. 
 
Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 15 
dana od dana objave natječaja. 

 
Članak 10. 

 
Prilikom podnošenja ponude, plaća se jamčevina. 
Jamčevina iznosi 10% od utvrđene početne cijene. 
 
Potvrda o uplati jamčevine ili garancije banke u iznosu 
potrebne jamčevine da će banka na zahtjev Općine 
isplatiti iznos jamčevine, mora biti dostavljena uz ponudu. 
  
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos 
kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od ponude 
nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao 
najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine. 
 
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao 
najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 dana od izbora 
najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu. 

 
Članak 11. 

 
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos 
uplaćene jamčevine, uplatiti na žiro račun Općine 
najduže u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora. 
  
Nadležno tijelo može utvrditi mogućnost plaćanja 
kupoprodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu u 
jednakim obrocima, uz plaćanje kamata prema stopi koju 
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poslovna banka Općine obračunava na oročena sredstva 
na vrijeme obročne otplate. 
 
Ukoliko kupac zakasni sa uplatom pojedinog obroka, 
preostali obroci dospijevaju na naplatu sa prvim 
narednim danom nakon isteka dana do kojeg je kupac 
bio dužan platiti tu ratu. 
 
Ukoliko kupac zakasni sa plaćanem kupoprodajne cijene 
po st. 1. i 3. ovog članka dužan je platiti zakonsku 
zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. 
 
U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više od 
devedest (90) dana od isteka roka iz st. 1. i 3. ovog 
članka, Općina može raskinuti kupoprodajni ugovor i 
zadržati uplaćenu jamčevinu. 

 
Članak 12. 

 
Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se 
sastoji od tri službenika Općinske uprave imenovanih po 
načelniku Općine. 
 
O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik. 
 
III. RAZVRGNUĆE ILI DIOBA SUVLASNIČKE 
ZAJEDNICE 
 

Članak 13. 
 
Općina će inicirati postupak razvrgnuća suvlasničkih 
zajednica fizičkom diobom nekretnine na nekretnini na 
kojoj se planira gradnja ili rekonstrukcija javno prometnih 
površina, gradnja ili rekonstrukcija javnih ili drugih 
objekata od značaja za Općinu, te snosi troškove izrade 
dokumentacije koja će biti osnova za provođenje 
parcelacijskog elaborata i samog parcelacijskog 
elaborata. 
 
Ukoliko fizičku diobu neketnine iniciraju drugi suvlasnici, 
oni snose troškove izrade dokumenatcije koja će biti 
osnova za provođenje parcelacijskog elaborata i  samog 
parcelacisjkog elaborata. 
 
IV. ZAKUP ILI NAJAM ZEMLJŠTA 

 
Članak 14. 

 
Zemljište  u vlasništvu Općine može se dati u zakup ili 
najam (u daljenjm tekstu: zakup) fizičkim i pravnim 
osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do 
donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj 
prostorno planskoj dokumentaciji. 
 
Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena 
gradnja građevine niti izvođenje drugih radova. 
 
Iznimno od st. 2. ovog članka, na zemljištu koje se daju u 
zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao 
parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili 

uređenje zelenih površina, za poljoprivrednu obradu i 
slične namjene, uz prethodnu sugalsnost Općinskog 
vijeća, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji 
su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, 
bez prava na povrat troškova ulaganja. Uz zahtjev za 
odobrenje, zakupnik/najmoprimac je dužan priložiti i 
odgovarajuću tehničku dokumentaciju (idejno rješenje, 
horitkulturno rješenje i sl.) 
 
Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, uz zahtjev 
je potrebno dostaviti skicu izmjere (iskolčenje) po 
ovlaštem geodetu. 

 
Članak 15. 

 
Ugovor o zakupu zaključuje se najduže na rok od 10 
godina, u obliku ovršne isprave.  
 
Zakupac se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan 
zaključenja ugovora, ukoliko ugvorom nije drukčije 
određeno. 
 
Ugovorom iz st. 1. ovog članka utvrdit će se pravo 
Općine da jednostrano raskine ugovor kada zakupac ne 
koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa, te u slučaju 
potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj prostorno 
planskom dokumenacijom prije isteka vremena trajanja 
zakupa. 
 
Danom isteka ili rakida ugovora sukladno stavku 1. i 3. 
ovog članka, zakupac je dužan predati Općini u posjed 
zemljište slobodno od stvari, bez prava na naknadu za 
uložena sredstva ili nakandu štete. 

 
Članak 16. 

 
Zakupnina se plaća mjesečno do 20-tog u mjesecu za 
tekući mjesec. 
 
V. SLUŽNOSTI 
 

Članak 17. 
 
Na nekretninama u vlasništu Općine ili nekretninama 
kojima Općina upravlja po posebnim propisima mogu se 
ustanoviti, ukidati ili prelagati stvarne služnosti u svrhu 
postavljanja i održavanja vodovodne i kanalizacione 
mreže, uređaja za prijenos i razvod električne energije, 
telegrafsko telefonske mreže, formiranja kolnih pristupa i 
druge komunalne infrastrukture. 
 

Članak 18. 
 
Za ustanovljenu služnost na nekretninama plaća se 
naknada koja ne može biti niža od razlike tržišne cijene 
neopterećene i opterećene nekretnine, osim za služnosti 
radi izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije trgovačkih 
društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine. 
 
VI. HIPOTEKE 
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Članak 19. 

 
Hipoteke na nekretninama Općine mogu se 
ustanovljavati za zaduživanje Općine ili ustanova i 
trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine 
kojima se financira izgradnja ili rekonstrukcija objekata i 
nabava opreme iz njihove djelatnosti. 
 
Odluku o uspostavljanju hipoteke donosi nadležno tijelo 
iz čl. 2. ove Odluke ovisno o visini hipoteke. 
 
VII. PRAVO GRAĐENJA I PRAVO DOGRADNJE I 
NADOGRADNJE 
 

Članak 20. 
 
Pravo građenja na zemljištu može se ustanoviti trajno ili 
na određeno vrijeme. Nakon isteka roka na koji je 
uspostavljeno pravo građenja izgrađeni objekt postaje 
vlasništvo Općine. 
 
Za ustupljeno pravo građenja plaća se naknada. 
 
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 21. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u „Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov“. 
 
Klasa: 021-05/10-01/153 
Urbroj: 2198/19-10-1 
Sv. Filip i Jakov, 5. studenog 2010.godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 

 
     Predsjednik  

Milivoj Milat, dipl.agr.  
 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (Narodne novine 76/07 i 38/09), te članku     32.   
Statuta Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine 
Sveti Filip i Jakov broj 1/09) Općinsko vijeće na svojoj 8. 
sjednici održanoj 5. studenog 2010. godine donijelo je: 
 

O D L U K U  
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE U RAŠTANIMA 
GORNJIM 

 
Članak 1. 

 
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 
zone sporta i rekreacije Raštane Gornje. 
 

Članak 2. 
 

Pravni osnov za izradu i donošenje predmetnog UPU-a je 
Prijedlog plana za javnu raspravu Izmjena i dopuna 

PPUO Sv. Filip i Jakov, sukladno članku 55. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09). 
 

Članak 3. 
 

Obuhvat DPU-a određen je Prijedlogom plana za javnu 
raspravu Izmjena i dopuna PPUO Sv. Filip i Jakov, 
sukladno članku 55. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (NN 76/07 i 38/09) u površini od cca 9 ha. 

 
Članak 4. 

 
Zona obuhvata UPU-a nalazi se unutar naselja Raštane 
Gornje. 
 

Članak 5. 
 

Polazište za izradu UPU-a je potreba za uređenjem i 
proširenjem postojeće zone sportsko-rekreacijske 
namjene. 
 

Članak 6. 
 

Za potrebe izrade UPU-a sociološko, demografsko, 
ekonomsko, ekološko, energetsko, graditeljsko, 
hortikulturno, estetsko i drugo obilježje nisu potrebne i 
neće se pribavljati. 
U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija koja 
iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene 
posebnim propisima. 
 

Članak 7. 
 

Za izradu UPU-a izraditi će se topografsko-katastarski 
plan. 
 

Članak 8. 
 

Popis tijela i osoba određen posebnim propisima koja 
daju zahtjeve  (podatke, planske smjernice) za izradu 
DPU-a iz područja svog djelovanja te drugih sudionika 
koji će sudjelovati u izradi predmetnog DPU-a. 

1. Zadarska Županija; Županijski zavod za 
prostorno uređenje; Braće Vranjanin 11; 23000 
Zadar 

2. Zadarska Županija; Upravni odjel za provedbu 
dokumenata prostornog uređenja; Kralja Tvrtka 
1; 23210 Biograd na Moru 

3. Hrvatske Ceste; Odjel projektiranja i razvoja; 
Vončinina 3; 10000 Zagreb 

4. Uprava za ceste Zadarske županije; Brune 
Karnautića 13; 23000 Zadar 

5. Hrvatske Vode; VGI Zrmanja – Zadarske 
Primorje; R. Katalinića Jeretova 5; 23000 Zadar 

6. Hrvatske Vode; VGO za vodno područje 
dalmatinskih slivova Vukovarska 35; Split 

7. Hrvatske Vode; Ulica grada Vukovara 220; 
10000 Zagreb 

8. HEP d.o.o.; DP Elektra Zadar, Kralja Dmitra 
Zvonimira 8; 23000 Zadar 
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9. HEP d.o.o.; Zrmanjska 2; 23210 Biograd na moru 
10. Hrvatska agencija za telekomunikacije; 

Jurišićeva 13; 10000 Zagreb 
11. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu prirode; 

Runjaninova 2; 10000 Zagreb 
12. Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u 

Zadru; Ilije Smiljanića 3; 23000 Zadar 
13. Lučka kapetanija Zadar; Obala kralja Petra 

Krešimira IV bb; 23000 Zadar 
14. PU Zadarska; Zore Dalmatinske 1; 23000 Zadar 
15. Komunalac d.o.o.; Kralja Petra Svačića bb; 

23210 Biograd na moru 
16. Hrvatske šume d.o.o.; uprava šuma podružnica 

Split; Kralja Zvonimira 35; 21000 Split 
17. Šumarija Biograd na Moru, Put Grande bb, 

23210 Biograd na Moru 
18. Odašiljači i veze d.o.o.; Ulica grada Vukovara 

269d; 10000 Zagreb 
19. Ministarstvo obrane; Trg Kralja Petra Krešimira 

IV 1; 10000 Zagreb 
 

Članak 9. 
 
Tijelima i pravnim osobama iz članka 8. Nositelj izrade 
dostaviti će ovu Odluku nakon stupanja na snagu s 
pozivom da mu u roku od 30 dana od dana dostave daju 
zahtjeve za izradu UPU-a.  
Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje 
zahtjeve u navedenom roku smatrati će se da ih nemaju. 
 

Članak 10. 
 

Rokovi za izradu UPU-a definirani su Ugovorom s 
stručnim izrađivačem Plana.  
 

Članak 11. 
 

Do donošenja UPU-a propisuje se zabrana izdavanja 
akata kojima se odobravaju zahvati odnosno građenje 
unutar predmetnog prostora. 
 

Članak 12. 
 

Izrada UPU-a financirati će se iz proračuna Općine Sv. 
Filip i  Jakov te iz drugih izvora. 
 

Članak 13. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana po objavi  u 
"Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov". 
 
Klasa: 021-05/10-01/159 
Ur.broj:2198/19-10-1 
Sv. Filip i Jakov, 5. studenog 2010. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 

       
   Predsjednik  

   Milivoj Milat, dipl.agr. 
 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (Narodne novine 76/07 i 38/09), te članku     32.   
Statuta Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine 
Sveti Filip i Jakov broj 1/09   g. ) Općinsko vijeće na 
svojoj 8.sjednici održanoj 5. studenog 2010.   godine 
donijelo je: 
 

O D L U K U  
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE U TURNJU 

 
Članak 1. 

 
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 
zone sporta i rekreacije Turanj. 
 

Članak 2. 
 

Pravni osnov za izradu i donošenje predmetnog UPU-a je 
su Izmjene i dopune PPUO Sv. Filip i Jakov (Glasnik 
Općine Sveti Filip i Jakov br. 02/06). 
 

Članak 3. 
 

Obuhvat UPU-a određen je Izmjenama i dopunama 
PPUO Sv. Filip i Jakov (Glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 
br. 02/06) u površini od cca 4,7 ha. 
 

Članak 4. 
 

Zona obuhvata UPU-a nalazi se unutar naselja Turanj. 
 

Članak 5. 
 

Polazište za izradu UPU-a je potreba za uređenjem 
planirane zone sportsko-rekreacijske namjene 
 

Članak 6. 
 

Za potrebe izrade UPU-a sociološko, demografsko, 
ekonomsko, ekološko, energetsko, graditeljsko, 
hortikulturno, estetsto i drugo obilježje nisu potrebne i 
neće se pribavljati. 
 
U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija koja 
iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene 
posebnim propisima. 
 

Članak 7. 
 

Za izradu UPU-a izraditi će se topografsko-katastarski 
plan. 
 

Članak 8. 
 

Popis tijela i osoba određen posebnim propisima koja 
daju zahtjeve  (podatke, planske smjernice) za izradu 
UPU-a iz područja svog djelovanja te drugih sudionika 
koji će sudjelovati u izradi predmetnog UPU-a. 
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1. Zadarska Županija; Županijski zavod za 
prostorno uređenje; Braće Vranjanin 11; 23000 
Zadar 

2. Zadarska Županija; Upravni odjel za provedbu 
dokumenata prostornog uređenja; Kralja Tvrtka 
1; 23210 Biograd na Moru 

3. Hrvatske Ceste; Odjel projektiranja i razvoja; 
Vončinina 3; 10000 Zagreb 

4. Uprava za ceste Zadarske županije; Brune 
Karnautića 13; 23000 Zadar 

5. Hrvatske Vode; VGI Zrmanja – Zadarske 
Primorje; R. Katalinića Jeretova 5; 23000 Zadar 

6. Hrvatske Vode; VGO za vodno područje 
dalmatinskih slivova Vukovarska 35; Split 

7. Hrvatske Vode; Ulica grada Vukovara 220; 
10000 Zagreb 

8. HEP d.o.o.; DP Elektra Zadar, Kralja Dmitra 
Zvonimira 8; 23000 Zadar 

9. HEP d.o.o.; Zrmanjska 2; 23210 Biograd na moru 
10. Hrvatska agencija za telekomunikacije; 

Jurišićeva 13; 10000 Zagreb 
11. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu prirode; 

Runjaninova 2; 10000 Zagreb 
12. Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u 

Zadru; Ilije Smiljanića 3; 23000 Zadar 
13. Lučka kapetanija Zadar; Obala kralja Petra 

Krešimira IV bb; 23000 Zadar 
14. PU Zadarska; Zore Dalmatinske 1; 23000 Zadar 
15. Komunalac d.o.o.; Kralja Petra Svačića bb; 

23210 Biograd na moru 
16. Hrvatske šume d.o.o.; uprava šuma podružnica 

Split; Kralja Zvonimira 35; 21000 Split 
17. Šumarija Biograd na Moru, Put Grande bb, 

23210 Biograd na Moru 
18. Odašiljači i veze d.o.o.; Ulica grada Vukovara 

269d; 10000 Zagreb 
19. Ministarstvo obrane; Trg Kralja Petra Krešimira 

IV 1; 10000 Zagreb 
 

Članak 9. 
 

Tijelima i pravnim osobama iz članka 8. Nositelj izrade 
dostaviti će ovu Odluku nakon stupanja na snagu s 
pozivom da mu u roku od 30 dana od dana dostave daju 
zahtjeve za izradu UPU-a.  
 
Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje 
zahtjeve u navedenom roku smatrati će se da ih nemaju. 
 

Članak 10. 
 

Rokovi za izradu UPU-a definirani su Ugovorom s 
stručnim izrađivačem Plana.  
 

Članak 11. 
 

Do donošenja UPU-a propisuje se zabrana izdavanja 
akata kojima se odobravaju zahvati odnosno građenje 
unutar predmetnog prostora. 
 

Članak 12. 
 

Izrada UPU-a financirati će se iz proračuna Općine Sv. 
Filip i  Jakov te iz drugih izvora. 
 

Članak 13. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana po objavi  u 
"Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov". 
 
Klasa: 021-05/10-01/158 
Ur.broj: 2198/19-10-1 
Sv. Filip i Jakov, 5. studenog 2010.godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 
       

   Predsjednik 
Milivoj Milat, dipl.agr. 

 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (Narodne novine 76/07 i 38/09), te članku     32.   
Statuta Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine 
Sveti Filip i Jakov broj 1/09   g. ) Općinsko vijeće na 
svojoj 8.sjednici održanoj 5. studenog 2010.   godine 
donijelo je: 
 

O D L U K U  
O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA 

SPORTSKO-REKRACIJSKE ZONE SPORTA IZVAN 
GP NASELJA SV. FILIP I JAKOV 

 
Članak 1. 

 
Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja zone 
sporta i rekreacije izvan GP naselja Sv. Filip i Jakov 
 

Članak 2. 
 

Pravni osnov za izradu i donošenje predmetnog DPU-a je 
su Izmjene i dopune PPUO Sv. Filip i Jakov (Glasnik 
Općine Sveti Filip i Jakov br.  02/06) 
 

Članak 3. 
 

Obuhvat DPU-a određen je Izmjenama i dopunama 
PPUO Sv. Filip i Jakov (Glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 
br.  02/06) u površini od cca 15,5 ha. 

 
Članak 4. 

 
Zona obuhvata DPU-a nalazi se unutar naselja Sv. Filip i 
Jakov. 
 

Članak 5. 
 

Polazište za izradu DPU-a je potreba za uređenjem 
planirane zone sportsko-rekreacijske namjene. 
 

Članak 6. 
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Za potrebe izrade DPU-a sociološko, demografsko, 
ekonomsko, ekološko, energetsko, graditeljsko, 
hortikulturno, estetsko i drugo obilježje nisu potrebne i 
neće se pribavljati. 
 
U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija koja 
iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene 
posebnim propisima. 
 

Članak 7. 
 

Za izradu DPU-a izraditi će se topografsko-katastarski 
plan. 
 

Članak 8. 
 

Popis tijela i osoba određen posebnim propisima koja 
daju zahtjeve  (podatke, planske smjernice) za izradu 
DPU-a iz područja svog djelovanja te drugih sudionika 
koji će sudjelovati u izradi predmetnog DPU-a. 

1. Zadarska Županija; Županijski zavod za 
prostorno uređenje; Braće Vranjanin 11; 23000 
Zadar 

2. Zadarska Županija; Upravni odjel za provedbu 
dokumenata prostornog uređenja; Kralja Tvrtka 
1; 23210 Biograd na Moru 

3. Hrvatske Ceste; Odjel projektiranja i razvoja; 
Vončinina 3; 10000 Zagreb 

4. Uprava za ceste Zadarske županije; Brune 
Karnautića 13; 23000 Zadar 

5. Hrvatske Vode; VGI Zrmanja – Zadarske 
Primorje; R. Katalinića Jeretova 5; 23000 Zadar 

6. Hrvatske Vode; VGO za vodno područje 
dalmatinskih slivova Vukovarska 35; Split 

7. Hrvatske Vode; Ulica grada Vukovara 220; 
10000 Zagreb 

8. HEP d.o.o.; DP Elektra Zadar, Kralja Dmitra 
Zvonimira 8; 23000 Zadar 

9. HEP d.o.o.; Zrmanjska 2; 23210 Biograd na moru 
10. Hrvatska agencija za telekomunikacije; 

Jurišićeva 13; 10000 Zagreb 
11. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu prirode; 

Runjaninova 2; 10000 Zagreb 
12. Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u 

Zadru; Ilije Smiljanića 3; 23000 Zadar 
13. Lučka kapetanija Zadar; Obala kralja Petra 

Krešimira IV bb; 23000 Zadar 
14. PU Zadarska; Zore Dalmatinske 1; 23000 Zadar 
15. Komunalac d.o.o.; Kralja Petra Svačića bb; 

23210 Biograd na moru 
16. Hrvatske šume d.o.o.; uprava šuma podružnica 

Split; Kralja Zvonimira 35; 21000 Split 
17. Šumarija Biograd na Moru, Put Grande bb, 

23210 Biograd na Moru 
18. Odašiljači i veze d.o.o.; Ulica grada Vukovara 

269d; 10000 Zagreb 
19. Ministarstvo obrane; Trg Kralja Petra Krešimira 

IV 1; 10000 Zagreb 
 

Članak 9. 

 
Tijelima i pravnim osobama iz članka 8. Nositelj izrade 
dostaviti će ovu Odluku nakon stupanja na snagu s 
pozivom da mu u roku od 30 dana od dana dostave daju 
zahtjeve za izradu DPU-a.  
 
Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje 
zahtjeve u navedenom roku smatrati će se da ih nemaju. 
 

Članak 10. 
 

Rokovi za izradu DPU-a definirani su Ugovorom s 
stručnim izrađivačem Plana.  
 

Članak 11. 
 

Do donošenja DPU-a propisuje se zabrana izdavanja 
akata kojima se odobravaju zahvati odnosno građenje 
unutar predmetnog prostora. 
 

Članak 12. 
 

Izrada DPU-a financirati će se iz proračuna Općine Sv. 
Filip i  Jakov te iz drugih izvora. 
 

Članak 13. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana po objavi  u 
"Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov". 
 
Klasa: 021-05/10-01/157 
Ur.broj: 2198/19-10-1 
Sv. Filip i Jakov, 5. studenog 2010.godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 
       

   Predsjednik  
    Milivoj Milat, dipl.agr. 

 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (Narodne novine 76/07 i 38/09), te članku     32.   
Statuta Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine 
Sveti Filip i Jakov broj 1/09   g. ) Općinsko vijeće na 
svojoj 8.sjednici održanoj 5. studenog 2010.   godine 
donijelo je: 
 

O D L U K U  
O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE 

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE (T1-HOTEL) I 
MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SV. 

FILIP I JAKOV 
 

Članak 1. 
 

Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja zone 
ugostiteljsko-turističke (T1-hotel) mješovite namjene 
unutar GP naselja Sv. Filip i Jakov. 
 

Članak 2. 
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Pravni osnov za izradu i donošenje predmetnog DPU-a je 
Prijedlog plana za javnu raspravu Izmjena i dopuna 
PPUO Sv. Filip i Jakov, sukladno članku 55. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09). 
 

Članak 3. 
 

Obuhvat DPU-a određen je Prijedlogplana za javnu 
raspravu Izmjena i dopuna PPUO Sv. Filip i Jakov, 
sukladno članku 55. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (NN 76/07 i 38/09) u površini od cca 2,2 ha. 

 
Članak 4. 

 
Zona obuhvata DPU-a nalazi se unutar  izgrađenog dijela 
građevinskog područja naselja Sv. Filip i Jakov.  
 

Članak 5. 
 

Polazište za izradu DPU-a je potreba za rekonstrukcijom 
i dogradnjom postojećeg hotela uz prateće sadržaje te 
uređenje kontaktne zone mješovite namjene. 
 
Minimalni kapacitet hotela je 200 kreveta. Kategorizacija 
hotela je minimalno 4* (zvjezdica). 
 

Članak 6. 
 

Za potrebe izrade DPU-a sociološko, demografsko, 
ekonomsko, ekološko, energetsko, graditeljsko, 
hortikulturno, estetsko i drugo obilježje nisu potrebne i 
neće se pribavljati. 
 
U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija koja 
iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene 
posebnim propisima. 
 

Članak 7. 
Za izradu DPU-a izraditi će se topografsko-katastarski 
plan. 
 

Članak 8. 
Popis tijela i osoba određen posebnim propisima koja 
daju zahtjeve  (podatke, planske smjernice) za izradu 
DPU-a iz područja svog djelovanja te drugih sudionika 
koji će sudjelovati u izradi predmetnog DPU-a. 

1. Zadarska Županija; Županijski zavod za 
prostorno uređenje; Braće Vranjanin 11; 23000 
Zadar 

2. Zadarska Županija; Upravni odjel za provedbu 
dokumenata prostornog uređenja; Kralja Tvrtka 
1; 23210 Biograd na Moru 

3. Hrvatske Ceste; Odjel projektiranja i razvoja; 
Vončinina 3; 10000 Zagreb 

4. Uprava za ceste Zadarske županije; Brune 
Karnautića 13; 23000 Zadar 

5. Hrvatske Vode; VGI Zrmanja – Zadarske 
Primorje; R. Katalinića Jeretova 5; 23000 Zadar 

6. Hrvatske Vode; VGO za vodno područje 
dalmatinskih slivova Vukovarska 35; Split 

7. Hrvatske Vode; Ulica grada Vukovara 220; 
10000 Zagreb 

8. HEP d.o.o.; DP Elektra Zadar, Kralja Dmitra 
Zvonimira 8; 23000 Zadar 

9. HEP d.o.o.; Zrmanjska 2; 23210 Biograd na moru 
10. Hrvatska agencija za telekomunikacije; 

Jurišićeva 13; 10000 Zagreb 
11. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu prirode; 

Runjaninova 2; 10000 Zagreb 
12. Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u 

Zadru; Ilije Smiljanića 3; 23000 Zadar 
13. Lučka kapetanija Zadar; Obala kralja Petra 

Krešimira IV bb; 23000 Zadar 
14. PU Zadarska; Zore Dalmatinske 1; 23000 Zadar 
15. Komunalac d.o.o.; Kralja Petra Svačića bb; 

23210 Biograd na moru 
16. Hrvatske šume d.o.o.; uprava šuma podružnica 

Split; Kralja Zvonimira 35; 21000 Split 
17. Šumarija Biograd na Moru, Put Grande bb, 

23210 Biograd na Moru 
18. Odašiljači i veze d.o.o.; Ulica grada Vukovara 

269d; 10000 Zagreb 
19. Ministarstvo obrane; Trg Kralja Petra Krešimira 

IV 1; 10000 Zagreb 
 

Članak 9. 
Tijelima i pravnim osobama iz članka 8. Nositelj izrade 
dostaviti će ovu Odluku nakon stupanja na snagu s 
pozivom da mu u roku od 30 dana od dana dostave daju 
zahtjeve za izradu DPU-a.  
 
Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje 
zahtjeve u navedenom roku smatrati će se da ih nemaju. 
 

Članak 10. 
Rokovi za izradu DPU-a definirani su Ugovorom s 
stručnim izrađivačem Plana.  
 

Članak 11. 
Do donošenja DPU-a propisuje se zabrana izdavanja 
akata kojima se odobravaju zahvati odnosno građenje 
unutar predmetnog prostora. 
 

Članak 12. 
Izrada DPU-a financirati će se iz proračuna Općine Sv. 
Filip i  Jakov te iz drugih izvora. 
 

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana po objavi  u 
"Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov". 
 
Klasa: 021-05/10-01/156 
Ur.broj: 2198/19-10-1 
Sv. Filip i Jakov, 5. studenog 2010.godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 
       

   Predsjednik  
Milivoj Milat, dipl.agr. 
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Na temelju čl. 78. i 81. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (Narodne novine br. 76/07) i čl. 23. Statuta 
Općine Sv. Filip iJakov (Službeni glsnik Općine Sv. Filip i 
Jakov, br. 1/09), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov 
na svojoj 8. sjednici održanoj dana 5. studenog 
2010.godine je donijelo  
 

O D L U K U 
o izradi Urbanističkog plana uređenja poduzetničke 

zone u Sv. Filip i Jakovu 
 

Članak 1. 
 
Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov donosi Odluku o 
izradi Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone u 
Sv. Filip i Jakovu. 

 
Članak 2. 

 
Razlozi za izradu Urbanističkog plana su: 
Usklađenje Dealjnog plana uređenja poduzetničke zone 
u Sv. Filip i Jakovu koji je u izradi (Odluka Općinskog 
vijeća od 18. ožujka 2008.godine) sa Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 
38/09). 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
donošenja, te će se objaviti u Službenom glasniku 
Općine Sv. Filip i Jakov. 
 
Klasa: 021-05/10-01/160 
Urbroj: 2198/19-10-1 
Sv. Filip i Jakov, 5. studenog 2010.godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 

 
     Predsjednik 

Milivoj Milat, dipl.agr. 
 

Na temelju čl. 4. Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi („Narodne 
novine „ br. 86/08) i čl. 32. Statuta Općine Sv.Filip i Jakov 
(„Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ br. 1/09), i 
članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ br. 
74/10 ), Općinski načelnik dana 5. studenog 2010.godine 
donosi 
 

P R A V I L N I K  
o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Sv. Filip i Jakov 
 

I. UVODNA ODREDBA 
 

Članak 1. 
 
Ovim Pravilnikom uređuje se: 
 

- unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog 
odjela, 

- nazivi radnih mjesta, 
- opis poslova pojedinih radnih mjesta, stručni i 

drugi uvjeti potrebni za njihovo obavljanje, 
- potreban broj izvršitelja, 
- druga pitanja od značaja za rad i radne odnose u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Filip i 
Jakov (u daljnjem tekstu: Upravni odjel). 

 
II. UNUTARNJE USTROJSTVO 
 

Članak 2. 
 
Upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno 
tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, 
načelnika i njihovih radnih tijela. 
 
Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel 
obavlja i poslove iz područja: 

 društvenih djelatnosti 
 gospodarstva, 
 financija 
 komunalno stambenih djelatnosti, 
 zaštite okoliša te gospodarenje otpadom, 
 prometa i veza, 
 imovinsko pravnih odnosa, 
 upravljanja nekretninama na području Općine, 
 kao i druge poslove koji su zakonom, drugim 

propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost 
općine kao jedinice lokalne samouprave. 
 

Članak 3. 
 
Upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga 
obavlja na način utvrđen zakonom, drugim propisima, 
Statutom te općim aktima Općine Sv. Filip i Jakov. 
 
Upravni odjel odgovoran je općinskom načelniku za 
zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog 
djelokruga. 
 
Općinski načelnik usklađuje i nadzire obavljanje poslova 
Upravnog odjela. 
 
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Upravni odjel je 
samostalan u granicama utvrđenim zakonom i općim 
aktima Općine. 
 

Članak 4. 
 

Radom Upravnog odjela upravlja pročelnik, a za svoj rad 
odgovara općinskom načelniku. 
 
Pročelnik Upravnog odjela neposredno je odgovoran za 
zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje 
zadataka i poslova iz nadležnosti Upravnog odjela. 

 
III. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 
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Članak 5. 
 
Sistematizacijom radnih mjesta u Upravnom odjelu 
utvrđuju se radna mjesta u Upravnom odjelu, stručni i 
drugi uvjeti za njihovo obavljanje, opis poslova i zadaća 
pojedinog radnog mjesta, te broj izvršitelja. 
 

Članak 6. 
 
U Upravnom odjelu utvrđuju se slijedeća radna mjesta : 
 
Redni broj:  1 
 
Kategorija: I. 
Potkategorija: Glavni rukovoditelj 
Klasifikacijski rang: 1 
Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG 
ODJELA 
Stručno zvanje: 

- magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili 
ekonomskog smjera 

- najmanje pet godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima 

- organizacijske sposobnosti 
- komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit  
- poznavanje rada na računalu 
- stupanj složenosti posla najviše razine 

Broj izvršitelja: 1 
 
OPIS POSLOVA: 
 
- upravlja radom Upravnog odjela, 
- organizira, brine o izvršavanju i nadzire 

obavljanje poslova, daje upute za rad 
zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog 
upravnog odjela, 

- obvlja poslove u svezi priprema sjednica 
Općinskog vijeća, 

- brine o zakonitom radu općinskog vijeća, 
- provodi neposredan nadzor nad radom 

Jedinstvenog upravnog odjela 
- prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog 

upravnog odjela, 
- priprema prijedlog plana prijama u službu, 
- poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u 

radu, brine o stručnom osposobljavanju i 
usavršavanju djelatnika 

- brine   o urednom i pravilnom korištenju imovine i 
sredstava rada, 

- surađuje i pomaže u radu predsjedniku 
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i 
njegovom zamjeniku, vijećnicima i 
predsjednicima radnih tijela, 

- poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za 
povrede službene dužnosti, 

- obavlja i druge poslove sukladno zakonu, 
podzakonskim i drugim općim aktima. 

 
Redni broj 2 

 
Kategorija: III. 
Potkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 11 
Naziv: REFERENT ZA FINANCIJE I 
RAČUNOVODSTVO 
Stručno znanje: 

- srednja stručna sprema ekonomskog smjera, 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima, 
- stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor 

i upute nadređenog službenika, 
- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost 

za materijalne resurse s kojima službenik radi, 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalnu 

Broj izvršitelja: 1 
 
OPIS POSLOVA: 
 

- izrađuje prijedloge proračuna Općine i s time 
povezane opće akte, programe i planove, 

- vodi računovodstvo proračuna, 
- glavni je knjigovođa u sustavu knjigovodstva te 

vodi sve propisane rčaunovdstvene knjige 
proračuna, 

- izrađuje potrebne temeljnice za kniženje, 
- daje naloge za knjiženje i osobno je odgovoran 

za ispravno i ažurno knjiženje u glavnoj knizi, 
- obavlja poslove vezane za registar proračunskih 

korisnika, 
- izrađuje obračun plaća, ugovora o djelu, naknada 

za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima, 
- izrađuje statističke i druge propisane izvještaje iz 

opisa poslova Upravnog odjela te je osobno 
odgovoran za njihovo pravovremeno dostavljanje 
nadležnim tijelima, 

- vodi posebne knjige i razne analitičke evidencije, 
- vodi evidenciju osnovnih sredstava i imovine, 
- predlaže pokretanje postupka prisilne naplate, 
- vodi postupak pripreme plana nabave, 
- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog 

načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika. 
 
Redni broj: 3 
 
Kategorija: III. 
Potkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 11 
Naziv: REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I 
KOMUNALNE POSLOVE 
Stručno znanje: 

- srednja stručna sprema građevinskog ili drugog 
odgovarajućeg smjera, 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, 

- položen državni stručni ispit, 
- poznavanje rada na računalu 
- stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor 

i upute nadređenog službenika, 
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- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost 
za materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika, 

- stupanj stručnih komunikacija koji uključuje 
kontakte untar Upravnog odjela 

Broj izvršitelja: 1 
 
OPIS POSLOVA: 
 

- vodi upravni postupak izdavanja rješenja o  
komunalno doprinosu,  

- prati stanje u prostoru i provođenje prostornih 
planova , 

- provodi nadzor nad održavanjem komunalnog 
reda, 

- obavlja nadzor nad stanjem lokalnih cesta, 
- obavlja poslove u svezi prikupljanja lokacijskih 

dozvola i građevinskih dozvola za projekte 
Općine Sv. Filip i Jakov, 

- prikuplja katastarske podloge i druge dokumente 
u svezi s pripremama projektne dokumentacije, 

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog 
načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika. 

 
 

Redni broj: 4 
 

Kategorija: III. 
Potkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 11 
Naziv: REFERENT – KOMUNALNI REDAR 
Stručno znanje: 

- srednja stučna sprema tehničkog, upravnog, 
ekonomskog, prometnog ili drugog 
odgovarajućeg smjera, 

- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, 

- stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor 
i upute nadređenog službenika, 

- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost 
za materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika, 

- stupanj stručnih komunikacija koji uključuje 
kontakte untar Upravnog odjela 

- položen državni stručni ispit, 
- poznavanje rada na računalu,  
- vozačka dozvola B kategorije 

Broj izvršitelja: 2 
 
OPIS POSLOVA 
 

- obilaskom terena prati stanje komunalnog reda, 
te poduzima mjere za otklanjanje nepravilnisti, 

- vrši prijave nadležnim tijelima, te naplatu kazni u 
okviru zakona i odluka Općinskog vijeća, 

- obavlja nadzor nad održavanjem komunalnog 
reda i na javno prometnim površinama, te nadzor 

čistoće, odvoza smeća, održavanja zelenih 
površina, groblja i ostalog,  

- vrši nadzor uređenja puteva i sanacije divljih 
odlaglišta, 

- obavlja radnje u upravnom postupku sukladno 
Zakonu o komunalnom gospodarstvu, 

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog 
načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika 

 
Redni broj: 5 
 
Kategorija: III. 
Potkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 11 
Naziv: ADMINISTRATIVNI  TAJNIK 
Stručno znanje: 

- srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog 
ili drugog odgovarajućeg smjera, 

- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, 

- stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor 
i upute nadređenog službenika, 

- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost 
za materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika, 

- stupanj stručnih komunikacija koji uključuje 
kontakte untar Upravnog odjela 

- položen državni stručni ispit, 
- poznavanje rada na računalu,  
- položen ispit iz arhivske sturke  

Broj izvršitelja: 1 
 
OPIS POSLOVA: 
 

- obavlja poslove uredskog poslovanja koji 
ouhvćaju: zaprimanje akata, vođenje urudžbenog 
zapisnika, upisnika predmeta upravnog postupka 
i registra, dostava akata u rad, praćenje kolanja 
dokumenata vođenjem pomoćnih knjiga – 
internih dostavnih knjiga, razvođenje akata i 
odlaganje u pismohranu 

- obavlja poslove čuvanja i zašite arhivskog i 
registraturnog gradiva, izrađuje potrebne popise 
u skladu s Zakonom o arhivskom gradivu i 
arhivima, vodi Arhivsku knjigu i Evidenciju 
pečata, žigova i štambilja Općine Sv. Filip i 
Jakov, 

- obavlja poslove prijama pošte, 
- obavlja prijem stranaka i zaprima zahtjeve i 

molbe, 
- obavlja administrativno –tehničke poslove za 

potrebe općinskog načelnika i zamjenika 
načelnika u svezi prijenosa telefonskih i drugih 
poruka, te organiziranje sastanaka, 

- obavlja prijepis i preslike za potrebe općinskog 
načelnika, zamjenika i pročelnika, 

- vodi brigu o nabavci uredskog materijala i 
opremi,  
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- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog 
načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika 

 
Redni broj: 6 
 
Kategorija: III. 
Potkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 11 
Naziv: REFERENT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 
Stručno znanje: 

- srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog 
ili drugog odgovarajućeg smjera, 

- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, 

- stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor 
i upute nadređenog službenika, 

- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost 
za materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika, 

- stupanj stručnih komunikacija koji uključuje 
kontakte untar Upravnog odjela 

- položen državni stručni ispit, 
- poznavanje rada na računalu,  

Broj izvršitelja: 2 
 
OPIS POSLOVA 
 

- vodi videnciju poslovnih prostora u vlasništu 
Općine Sv. Filip i Jakov, 

- vodi zaduženje i naplatu najamnine i ostalih 
naknada, 

- vodi upravni postupak izdavanja rješenja o 
komunalnoj naknadi i vodoprivrednoj naknadi, 

- obavlja obradu i sistematizaciju podataka za 
nove korisnike općinskih zaduženja, 

- izrađuje izvješća o zaduženju i naplati, 
- surađuje s javnim poduzećem Hrvatske vode 
- prima stranke – obveznike općinskih zaduženja, 
- preuzima elektronske izvode Fine, poše i banka i 

dnevno knjiži prihode po izvodima, 
- pomaže u prijepisu i fotokopiranju,  
- obavlja pomoćne poslove u svezi s pripremom i 

slanjem materijala sjednica Općinskog vijeća i 
radnih tijela, 

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog 
načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika 

 
 
Redni broj :7  
 
Kategorija: II 
Potkategorija: Viši stručni suradnik 
Klasifikacijski rang: 6 
Naziv radnog mjesta: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA 
GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE 
Potrebno stručno znanje: 

- magistar struke ili stručni specijalist ili 
prvostupnik građevinske ili arhitektonske struke, 

- najmanje tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, 

- poznavanje rada na računalu, 
- položen državni stručni ispit. 

Broj izvršitelja: 1 
 
OPIS POSLOVA 
 

- sudjeluje u priprem nacrta prijedloga općih akata 
i dr. akata iz djelokruga gospodarstva i 
prostornog uređenja, 

- koordinira i organizira radove na izradi i 
donošenju prostornih planova, obavlja poslove 
organizacije nadzora nad prostornim i 
urbanističkim planiranje, te na čuvanju i 
pohranjivanju urbanističke dokumentacije, 

- priprema nacrte odluka i dr. akata kojima se 
uređuju pitanja iz podučja prostornog uređenja, 

- sudjeluje u izradi programa uređenja komunalne 
infrastrukture, 

- obavlja upravne, stručne i dr. poslove iz područja 
prostronog uređenja, sukladno propisima i 
pravilima struke, 

- prikuplja tehničku dokumentacijiu za izdavanje 
potrebnbih dozvola za realizacije gradnje i 
rekonstrukciju (lokacijsku i građevnu dozvolu) 

- priprema i obrađuje potebnu dokumentaciju u 
svezi investicija kojima je nositelj Općina Sv. Filip 
i Jakov 

- sudjeluje u izradi izvješća o stanju u porstoru i 
programu mjera za unapređenje stanja u 
prostoru,izrađuje potrebna izvješća za općinsko 
vijeće i načelnika, 

- prati propise iz područja prostornog uređenja, 
graditeljstva, zaštite okoliša, i komunalnog 
gospodarstva i skrbi o primjeni istih, 

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog 
načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika 

 
IV. RADNI ODNOSI 

 
Članak 7. 

 
Postupak prijema u službu može se provesti samo u 
skladu s planom prijama u službu utvrđenim u skladu s 
odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u 
tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave te u skladu s odredbama ovog Pravilnika. 

 
Članak 8. 

 
Pročelnik Upravnog odjela priprema prijedlog Plana 
prijma u službu u vrijeme kad se priprema nacrt 
proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za slijedeću 
kalendarsku godinu. 
 
Plan prijema utvrđuje se u roku od 30 dna od dana 
stupanja na snagu proračuna za kalendarsku godinu na 
koju se plan odnosi. 
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OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 
 

Plan prijema utvrđuje Općinski načelnik i objavljuje se u 
"Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov". 

 
V. PLAĆE I NAKNADE SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA 

 
Članak 9. 

 
Plaća službenika i namještenika uređuje se Zakonom o 
plaćama službenika i namještenika u lokalnoj 
(regionalnoj) samoupravi. 
 
Službenici i namještenici za svoj rad primaju plaću koju 
čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog 
mjesta na koje je službenik odnosno namještenik 
raspoređen, koje utvrđuje Općinsko vijeće  i osnovice za 
izračun plaće, koju donosi općinski načelnik uvećanu za 
0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 10. 

 
Službenici i namještenici primaju se u službu u pravilu na 
neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 
90 dana. 
 
Službenici i namještenici dužni su osposobljavati se i 
usavršavati se u cilju unapređenja poslova na koje su 
raspoređeni. 

 
Članak 11. 

 
Službenici i namještenici dužni su imati položen državni 
stručni ispit. Ukoliko prilikom prijama u službu i rasporeda 
na radno mjesto službenici i namještencii nemaju 
položen državni stručni ispit dužni su ga položiti u roku 
od godine dana od dana prijama u službu. 

 
Članak 12. 

 
Službenici i namještenici zatečeni na radu u Upravnom 
odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, 
nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima, 
te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim 
rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna 
mjesta u skladu s ovim pravilnikom. 
 
Pročelnik Upravnog odjelu donijeti će rješenja o 
rasporedu službenika i namještenika najkasnije u roku od 
30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. 

 
Članak 13. 

 
Neovisno o odredbama ovog Pravilnika, zatečeni 
službenici i namještenici koji imaju za jedan stupanj 
stručnu spremu nižu od stručne sprema koja je propisana 
za radno mjesto na kojem su zatečeni na dan stupanja 
na snagu Zakona o službenicima i namještenicima u 
područnoj (regionalno) samoupravi, mogu i dalje obavljati 

poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na 
kojem su zatečeni , ako su na dan stupanja na snagu 
Zakona imali najmanje 10 godina radnog staža.  
 
Službenici i namještenici zatečeni na dan stupanja na 
snagu Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta lokalne i 
područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: 
Uredba) sa strukom različitom od struke utvrđene ovim 
pravilnikom , mogu biti raspoređeni na radna mjesta koja 
odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su 
zatečeni ako ispunjavaju ostale uvjete za raspored na 
radno mjesto.  

Članak 14. 
 
Osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu 
spremu mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koja je 
kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili 
stručni specijalist. 
 
Osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu 
spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja 
je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja sveučilišni ili 
stručni prvostupnik struke. 
 

Članak 15. 
 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti 
Pravilnik o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Sv. Filip i Jakov od 5. ožujka 2003.godine. 
 

Članak 16. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov". 
 
Klasa: 022-05/10-01-150 
Urbroj: 2198/19-10-1 
Sv. Filip i Jakov, 5. studenog 2010.godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Općinski načelnik 
Igor Pedisić 
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IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov 
Glavni i odgovorni urednik: Darinka Zorić, dipl. pravnik 

Tel.: 023/389-800  -  Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov, 2010. 
 


