Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17. i 98/19) i članka 29.
Statuta Općine Gola (''Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije''
broj 6/13, 3/18. i 5/20), Općinsko vijeće Općine Gola na 49. sjednici
održanoj 19. kolovoza 2020. donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Gola
Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gola
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/10) u članku 2.,
stavku 1. riječ „izvršne“ briše se.
Članak 2.
U članku 2., stavku 1., podstavak 1. mijenja se i glasi:
„- poslove koji se odnose na društvene djelatnosti: brigu o djeci,
socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport, djelatnost udruga građana,“.
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Gola (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se unutarnje ustrojstvo
Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i
drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od
značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa Statutom i drugim
općim aktima Općine.
Pravilnik donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Gola (u daljnjem tekstu: pročelnik).“.
Članak 4.
U članku 6., stavku 1., točka 2. mijenja se i glasi:
„2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se
uređuju službenički odnosi dovode do prestanka službe,“.
Članak 5.
U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu neposredno provodi i
nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog

načelnika te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, za poboljšanje stanja
u pojedinim poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge
poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug rada.“.
Članak 6.
Članak 8. mijenja se i glasi:
„Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti
radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, potreban broj službenika i
namještenika na neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se plan donosi i
planira se broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.
Planom prijma u službu utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu pripadnicima nacionalnih manjina i planira
zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi
ostvarivanja zastupljenosti, sukladno Ustavnom zakonu o pravima
nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Plan prijma utvrđuje općinski načelnik na prijedlog pročelnika.“
Članak 7.
U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Pročelnik odgovara općinskom načelniku za zakonitost i učinkovitost
rada Jedinstvenog upravnog odjela.“.
U istom članku stavci 4. i 5. brišu se.
Članka 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije''.
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