
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br.: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik 

Međimurske županije“ br.: 6/13, 10/13, 2/18, 5/20, 5/21, 7/21-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Donji Kraljevec na ____ sjednici održanoj ___ 2022. donosi 

 

 

O D L U K U 

o osnivanju Odsjeka za financije i računovodstvo 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada odsjeka unutar Upravnog odjela za 

graditeljstvo, financije i komunalno gospodarstvo Općine Donji Kraljevec , kao i druga pitanja od 

značaja za njegov rad. 

 

Članak 2. 
Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korištene u muškom ili 

ženskom rodu odnose se na jednak način na muški ili ženski rod. 

 

Članak 3. 

U Upravnom odjelu za graditeljstvo, financije i komunalno gospodarstvo Općine Donji Kraljevec 

ustrojava se Odsjek za financije i računovodstvo radi obavljanja poslova upravnog tijela iz djelokruga 

odsjeka prema važećoj Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Donji Kraljevec i važećem 

Pravilniku o unutarnjem redu Općine Donji Kraljevec. 

 

Članak 4. 

Odsjekom upravlja voditelj koji odgovara pročelniku upravnog tijela za  poslovanje i za zakonitost 

rada. 

Na službenike se primjenjuju odredbe važećeg zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak 5. 

 Odsjek ima odgovarajući broj drugih službenika sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Općine 

Donji Kraljevec. 

 

Članak 6. 

Nadzor nad poslovanjem Odsjeka obavlja općinski načelnik. U obavljanju nadzora, općinski 

načelnik poduzima potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom i općim aktima Općine Donji Kraljevec. 

 

Članak 7. 

Odsjek za financije i računovodstvo može se ukinuti odlukom Općinskog vijeća Općine Donji 

Kraljevec. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske 

županije“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 

 

 

PREDSJEDNIK 

Općinskog vijeća 



PRIJEDLOG 

 

Mladen Taradi 

 

 

 

KLASA:021-05/21-01/23 

URBROJ:2109-6-01-22-3 

Donji Kraljevec, ________  

 


