REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/3
URBROJ: 2144/01-01-11-1
Labin, 28. veljače 2011.
Na temelju članka 35. točke 5. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i
36/09.) i članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.lektoriran tekst), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 28. veljače 2011. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina
Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina („Službene novine Grada
Labina“, broj 10/07. i 3/08.), članak 5. mijenja se i glasi:
„Ured Grada u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada
Labina, Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Labina i ovom Odlukom obavlja stručne,
pravne, administrativne, savjetodavne i protokolarne poslove u vezi s radom Vijeća,
Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te druge srodne poslove.
U poslove iz stavka 1. ovog članka spadaju osobito:
1. pripremanje odluka, općih, pojedinačnih i drugih akata za sjednice Vijeća,
Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te koordiniranje drugih tijela u pripremanju tih odluka i
akata
2. pripremanje stručnih podloga, nacrta i prijedloga akata i drugih materijala iz
djelokruga Ureda
3. izrađivanje odluka i akata iz točke 1. ovoga stavka nakon sjednica i njihovo
objavljivanje u «Služenim novinama Grada Labina» i arhiviranje
4. poslovi djelovodnika odluka i akata iz točke 3. ovog stavka
5. praćenje provođenja općih propisa i propisa iz točke 2. ovoga stavka
6. davanje mišljenja o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju
Vijeću i Gradonačelniku i njihovim radnim tijelima
7. poslovi u vezi s predstavljanjem Grada Labina u međunarodnim i međugradskim
odnosima što podrazumijeva i suradnju s tijelima, ustanovama, udrugama i tvrtkama koje
sudjeluju u spomenutim aktivnostima sa strane Grada
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8. pravni i savjetodavni poslovi za upravne odjele Grada
9. zastupanje Grada i Gradonačelnika pred pravosudnim i upravnim tijelima kada ti
postupci nisu u djelokrugu drugih gradskih upravnih tijela
10. koordinacija i usmjeravanje gradskog punomoćnika u sudskim postupcima i
upravnim postupcima pred drugim tijelima kad ti postupci nisu u djelokrugu drugih gradskih
upravnih tijela
11. pripremanje i donošenje odluka i drugih akata vezano uz osnivanje i rad tijela
ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada
12. pripremanje protokola za svečane sjednice i prijeme, te o tome ažuriranje
evidencije i dokumentacije
13. pružanje pravnih savjeta s područja pripreme, izrade i provođenja propisa iz
djelokruga Vijeća i Gradonačelnika
16. pružanje stručne pomoći vijećnicima, Gradonačelniku i članovima radnih tijela
Vijeća u izvršavanju njihovih prava i dužnosti, te informiranje istih o pitanjima od značaja za
ostvarivanje njihove uloge
17. poslovi zaštite i spašavanja
18. poslovi unutarnje revizije za cjelokupnu instituciju
19. koordinacija i rad s mjesnim odborima
20. obavljanje i drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su u Uredu
stavljeni u nadležnost zakonom, odlukama i drugim propisima,
21. drugi poslovi koji se odnose na ažuran rad Vijeća, Gradonačelnika i njihovih
radnih tijela, te drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika.
Osim poslova iz stavka 1. ovog članka u Uredu Grada se posebno obavljaju poslovi:
1. praćenja i analize iz područja gospodarstva i poljoprivrede
2. praćenja realizacije programa gospodarstvenika
3. praćenja natječaja za potpore i edukacije iz područja gospodarstva i poljoprivrede
4. vezani uz provedbu projekata energetske učinkovitosti
5. praćenja, pripreme i kandidiranja projekata za korištenje svih oblika sredstava iz
predpristupnih i pristupnih fondova EU.
Ured Grada ima status i položaj upravnog odjela Grada“.
Članak 2.
U članku 6. dodaje se stavak drugi, koji glasi:
„Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel može obavljati i poslove riznice
proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika sukladno posebnom pravilniku o
ustrojavanju riznice koji donosi Gradonačelnik“.
Članak 3.
U članku 7. iza točke 3. dodaje se točka 3a koja glasi: „ poslovi vezani uz kulturu i
kulturne manifestacije od značaja za Grad Labin“.
U točki 4. riječ „kulturu“, briše se.
Iza točke 6. dodaje se točka 6a koja glasi:
„ poslovi vezani za informiranje i promidžbu Grada, organiziranje tiskovnih
konferencija Gradonačelnika i drugih čelnika Grada, priprema priopćenja i izvješća za
medije“.
Stavak drugi mijenja se i glasi: „Osim poslova iz stavka 1. ovog članka u Upravnom
odjelu se posebno obavljaju i poslovi vezani uz izložbene i druge aktivnosti u Gradskoj
galeriji“.
Članak 4.
U članku 8. u stavku prvom točke 4. i 6., brišu se.
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Točka 5. mijenja se i glasi: „ uredsko poslovanje“.
U stavku drugom, točka 2. briše se.
Članak 5.
U članku 10. stavku prvom u točki 1. riječ „opremanje“ zamjenjuje se riječju
„održavanje“.
Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi: „nadzor i premještanje nepropisno
zaustavljenih i parkiranih vozila.“
Dosadašnje točke 8. i 9. istog članka postaju točke 9. i 10.
Članak 6.
U članku 11. stavku prvom iza toče 4. dodaje se točka 4a koja glasi: „prate
mogućnosti kandidiranja i pripremaju projekte iz djelokruga odjela za financiranje putem
programa EU, RH i drugih subjekata“.
Članak 7.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Upravnim tijelima gradske uprave, sukladno ovlastima temeljenim na zakonu, Statutu
Grada Labina i drugim aktima Vijeća i Gradonačelnika upravljaju pročelnici, a odsjekom
rukovodi voditelj.
Članak 8.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Unutarnje ustrojstvo gradskih upravnih tijela, nazivi i opisi radnih mjesta, stručni i
drugi uvjeti za raspored na ta radna mjesta, broj službenika i namještenika koji te poslove
obavljaju te druga pitanja od značenja za rad upravnih tijela uređuju se pravilnikom o
unutarnjem redu Gradske uprave Grada Labina.
Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Gradonačelnik na prijedlog pročelnika
gradskih upravnih tijela.“
Članak 9.
Članak 15. mijenja se i glasi:
„Pročelnike na temelju provedenog javnog natječaja imenuje Gradonačelnik na
neodređeno vrijeme.
Uvjete za imenovanje pročelnika, njihova prava i obveze, osobito prava i obveze iz
rada ilin po osnovi rada koja nisu uređena zakonom i (ili) kolektivnim ugovorom, uređuju se
Pravilnikom iz članka 14. ove Odluke.“
Članak 10.
U članku 16. stavku drugom riječi „ i tajnik“, brišu se.
Članak 11.
U članku 17. riječi „i tajnik Ureda“, brišu se.
Članak 12.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik usmjerava, usklađuje, koordinira i nadzire rad tijela gradske uprave.
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Gradonačelnik u provođenju nadzora nad obavljanjem poslova gradske uprave može:
1. raspraviti stanje u pojedinom tijelu gradske uprave i odrediti mjere koje je to tijelo
dužno poduzeti radi izvršavanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i poslova
državne uprave prenijetih na Grad kao jedinicu lokalne samouprave
2. predložiti razrješenje pročelnika
3. predložiti pokretanje postupka za utvrđivanje osobne odgovornosti pročelnika, te
službenika i namještenika
4. odlučiti o sukobu nadležnosti između tijela gradske uprave
5. poduzimati druge mjere i postupke u skladu s općim propisima i općim aktima.
U obavljanju poslova iz prethodnog stavka, Gradonačelnik može upravnim tijelima
davati smjernice, upute i naputke“.
Članak 13.
Članak 20. mijenja se i glasi:
Radi razmatranja općih i tekućih pitanja iz djelokruga tijela gradske uprave te za
rješavanje i izvršavanje tekućih zadaća u skladu s ovom Odlukom, Gradonačelnik osniva
Kolegij Gradonačelnika.
Kolegij Gradonačelnika čine Gradonačelnik, zamjenici Gradonačelnika i pročelnici.
Članak 14.
U članku 21. stavku drugom riječi „i tajnik Ureda“, brišu se.
Članak 15.
Članak 22. briše se.
Članak 16.
U članku 23. stavku četvrtom riječi „i tajnik Ureda“, brišu se.
Članak 17.
U članku 25. stavku drugom riječi „i tajnik Ureda“, brišu se.
Članak 18.
U Odluci u svim člancima riječi „Poglavarstvo, gradsko poglavarstvo i predsjednik
Poglavarstva“ zamjenjuju se riječima „Gradonačelnik“.
Članak 19.
U provedbi ove Odluke primjenjuje se jezični standard za zvanja i zanimanja u
muškom, odnosno ženskom rodu, ovisno o spolu sukladno načelima ravnopravnosti spolova.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada
Labina”.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Valter Poropat
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O B R A Z L O Ž E NJ E
I. PRAVNA OSNOVA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 60/01., 129/05.,
109/07., 125/08. i 36/09.)
Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada
Zagreba (NN broj 109/07., 125/08.
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN broj 86/08.)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08.)
Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektoriran tekst).
II. POJAŠNJENJE PRIJEDLOGA
Nakon što je Hrvatski sabor 2007. godine donio Zakon o izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika, župana i Gradonačelnika Grada Zagreba, uslijedile su izmjene i dopune
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuje da se ustrojstvo
upravnih tijela (odjela i službi) u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
uređuje općim aktom u skladu sa zakonom, te niz novih zakona koji uređuju prijam u
službu te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim odjelima i
službama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i druga pitanja od značaja za
ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika (Zakon o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi) i propisuju mjerila za
određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika, načelnika i njihovih zamjenika, kao
i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi).
U srpnju 2009. godine Gradsko vijeća Grada Labina donijelo je, u skladu sa novom
zakonskom regulativom novi Statut Grada Labina, u svibnju 2010. godine donijelo je
Odluku o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Gradonačelnika i
zamjenice Gradonačelnika koji dužnost obnašaju profesionalno (izmjena u prosincu
2010.g.) i Odluku o visini naknade za rad zamjenika Gradonačelnika koji dužnost obnaša
bez zasnivanja radnog odnosa, a u rujnu 2010. godine donijelo je Odluku o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Labina.
Zakon o sigurnosti prometa na cestama u članku 85. propisuje da izvršavanje naredbe
za premještanje vozila obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili jedinice
lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave za obavljanje istih poslova mogu
osnovati pravnu osobu ili obavljanje tih poslova mogu povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi
koja ispunjava propisane uvjete. Ministar nadležan za unutarnje poslove propisuje uvjete
i način obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te uvjete
za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, kad te
poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave.
Slijedom gore iznijetog nužno je uskladiti Odluku Gradskog vijeća Grada Labina o
ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina iz 2007. godine sa pravnom osnovom iz točke I.
ovog obrazloženja.
III. FINANCIJSKA SREDSTVA
Za donošenje ove Odluke nisu potrebna dodatna financijska sredstva u Proračunu Grada
Labina za 2011.g.
URED GRADA
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