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REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA021-01/16-01/16
URBROJ: 2178/01-07-16-3
Slavonski Brod, 12. prosinca 2016

.-

<

r*

.
Na temelju članka 35. stavak 1. točka 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.) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/ 09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog
Broda br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14.) na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog
Broda, održanoj dana 12. prosinca 2016. godine, donosi se
ODLUKA
o ustrojstvu Gradske uprave
Odluke
o dopunama
Grada Slavonskog Broda

Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu Gradske uprave Grada Slavonskog Broda ( Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br 18/09.) dopunjuje se članak 7. na na čin da se iza točke 8. dodaje nova
točka 9. koja glasi 9 Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja
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Članak 2.

.

Iza članka 15. dodaje se novi članak 15 a. koji glasi:

U Upravnom odjelu za integrirana teritorijalna ulaganja obavljati će se poslovi vezani
uz provedbu projekata Integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Europskih strukturnih i
investicijskih fondova 2014 -2020. za urbano područje Slavonski Brod te će odjel imati
funkciju mi posredničkog tijela.

.

U Odjelu će se provoditi odabir projekata ( ocjena kvalitete) i rangiranje projekata kroz
specifične ciljeve 3a2, 4c3, 6cl, 6e2 i 7ii2 iz Operativnog programa "Konkurentnost i
kohezija"(OPKK)

.

Kako UU posredničko tijelo ima različite uloge u Operativnom programu "Konkurentnost i
kohezija " OPKK i Operativnom programu "Učinkoviti ljudski potencijali" OPULJP, Odjel će biti
podijeljen na dva dijela - dio za radnje iz OPKK i dio za radnje iz OPULJP.
Odjel će obavljati i sljedeće aktivnosti: suradnja s posredničkim tijelom 2 razine u OPKK koje
provodi administrativnu potporu i provjeru prihvatljivosti, sudjelovanje na glavnim
koordinacijskim sastancima koje organizira upravljačko tijelo UT za OPKK, sudjelovanje na
koordinacijskim sastancima na razini operativnih programa koje sazivaju UT za OPKK i UT za
OPUUJO, podnošenje povremenih izvještaja o provedbi ITU mehanizma u kojima se opisuje
napredak koji je postignut kod primjene delegiranih funkcija i provedbe ITU
mehanizma(sukladno planu provedbe ITU mehanizma) i to u skladu s periodičnošću koju je
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odredilo UT za OPKK, doprinos izradi kriterija i metodologiji odabira projekata, sudjelovanje
u radu radnih skupina koje je organiziralo UT za OPKK za specifične ciljeve OPKK koje se
provode u urbanom području, doprinos izradi uputa za strateške projekte i/ili poziva na
dostavu projektnih prijedloga, na zahtjev UT za OPKK, koji se odnose na specifične ciljeve
OPKK koji se provode u urbanom području, sudjelovanje u izradi plana provedbe ITU
mehanizma, sudjelovanje u izradi uputa za strateške projekte i pripremi poziva za dostavu
projektnih prijedloga s UT za specifične ciljeve OPKK te sudjelovanje u pripremi poziva za
dostavu projektnih prijedloga u dogovoru s UT za specifične ciljeve OPUUP, sudjelovanje u
procjeni kvalitete i rangiranju projektnih prijedloga unutar TRJ specifičnih ciljeva OPUUP,
sudjelovanje u procjeni kvalitete i rangiranju projektnih prijedloga unutar ITU specifičnih
OPUUP sukladno smjernicama UT OPUUP, usklađivanje izrade Priručnika o postupanju i
predaja nacrta Priručnika UT za OPKK na prethodno odobrenje, čuvanje dokumenata i
evidencija o provedbi procedure i rezultata odabira projekata, osiguravanje odvajanja
funkcija između ITU PT i ostalih ureda i odjela Grada Slavonskog Broda odgovornih za
pripremu, podnošenje i provedbu projekata, u svrhu sprečavanja potencijalnog sukoba
interesa, komuniciranje i prijenos informacija u skladu s Komunikacijskom strategijom,
imenovanje osobe za upravljanje rizicima vezanim za aktivnosti koje provodi u okviru, osobu
za nepravilnost i prijevare te osobu za informiranje i vidljivost te o tome obavještava UT za
OPKK pismenim putem, konzultacije s ostalim jedinicama lokalne samouprave, izvještavanje i
potpora radu Koordinacijskog tijela Urbanog područja Slavonski Brod, koordinacija,
upravljanje i kontrola poslovnih procesa na razini Odjela i ostale poslove vezane za provedbu
projekata Integriranih teritorijalnih ulaganja
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Članak 3.
Ostale odredbe Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Slavonskog Broda ostaje
neizmijenjene i na snazi.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada

.

Slavonskog Broda "

Predsjednik Gradskog vijeća
prof.dr.se.- Roberto Lujić

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradona čelnik
3. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
4. Službeni glasnik
5 Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana
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