
Na temelju članka 2. i 14. Naputka o brojčanim oznakama te sadržaju evidencija uredskog 

poslovanja   („Narodne novine“ broj :132/21.), te članka 46. Statuta Općine Gornja Vrba  (“Službene 

novine Općine Gornja Vrba”, br. 01/21), Općinski načelnik Općine Gornja Vrba 29. prosinca 2021. 

godine,  donosi  

P L A N  

Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka  

stvaratelja i primatelja pismena 

Općine Gornja Vrba  za 2022. godinu 

 

Članak 1. 
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena u uredskom 

poslovanju za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja 

pismena Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Vrba 

te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata. 

 

Članak 2. 

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. 

ovog Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake predmeta, kao i brojčane oznake 

predmeta na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u 2022. godini, kako slijedi:  

 

Klasifikacijska 

oznaka 

Naziv upravnog 

područja 

ili djelatnosti 
Djelatnosti unutar podgrupe 

00 DRŽAVA I DRUŠTVO 
 

001 
STRATEŠKO 

PLANIRANJE 
Planiranja i strategije (općenito) 

001-01  Planiranja i strategije (općenito) 

003 DRŽAVNA IMOVINA 
Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, upravljanje trgovačkim 

društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa 

za Republiku Hrvatsku, registar državne imovine i ostalo 

003-01  Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, 

003-02  Registar državne imovine 

004 
LJUDSKA PRAVA I 

TEMELJNE SLOBODE 

Temeljne slobode, prava i etička pitanja, suzbijanje diskriminacije, 

zaštita prava i interesa djece, ravnopravnost spolova, zaštita prava i 

interesa osoba s invaliditetom i ostalo 

004-01  Općenito 

006 POLITIČKE STRANKE 
Političke stranke (općenito), upis i upis promjena u registar političkih 

stranaka i ostalo 

006-01  Općenito 

008 INFORMIRANJE Pristup informacijama, javno informiranje i ostalo 

008-01  Općenito 

009 
ZAŠTITA OSOBNIH 

PODATAKA 

Praćenje i provedba propisa o zaštiti osobnih podataka, promicanje 

javne svijesti o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi 

s obradom podataka, imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka 



i ostalo 

009-01  Općenito 

010 
GRB, ZASTAVA I 

HIMNA 

Grbovi, zastave, himne, isticanje te uporaba državnog znamenja i 

njegovih izvedenica u pravnom prometu, uključujući njegovo 

oponašanje i ostalo 

010-01  Općenito 

012 IZBORNI SUSTAV 
Registar birača, provedba izbora, financiranje političkih aktivnosti, 

izborne promidžbe i ostalo 

012-01  Općenito 

013 

REFERENDUM I DRUGI 

OBLICI 

SUDJELOVANJA 

GRAĐANA U 

OBAVLJANJU 

DRŽAVNE VLASTI I 

LOKALNE I 

PODRUČNE 

(REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 

Referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja građana, savjetovanje 

sa zainteresiranom javnošću, narodne inicijative za raspisivanje 

referenduma i ostalo 

013-01  Općenito 

016 
NACIONALNE 

MANJINE 
Prava nacionalnih manjina 

016-01  Općenito 

024 

JEDINICE LOKALNE I 

PODRUČNE 

(REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 

Poslovi županija, gradova i općina, ustrojstvo, rad njihovih tijela, izrada 

i donošenje akata i ostalo 

024-01  Općinski načelnik 

024-02  Općinsko vijeće 

024-03  Jedinstveni upravni odjel 

034 
UPRAVNI POSTUPAK I 

UPRAVNI SPOR 

Opći upravni postupak, upravni spor, usklađivanje posebnih zakona sa 

zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak, izvještaji o stanju 

rješavanja upravnih stvari, izdavanje potvrda (općenito) i ostalo 

034-01  Izdavanje potvrda općenito 

035 
UREDSKO 

POSLOVANJE 

Donošenje plana klasifikacijskih oznaka i plana brojčanih oznaka, 

postupanje s pismenima, evidencije, obrasci, oblik, sadržaj i način 

izrade pismena, primjena informacijske tehnologije u uredskom 

poslovanju i ostalo 

035-01  Općenito 

036 
UPRAVLJANJE 

DOKUMENTARNIM 

GRADIVOM 

Čuvanje, zaštita, obrada, vrednovanje, odabiranje, pretvorba, korištenje, 

izlučivanja dokumentarnog gradiva, predaja arhivskog gradiva 

nadležnom arhivu i ostalo 

036-01  Općenito 

038 PEČATI, ŽIGOVI I Odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske, 



ŠTAMBILJI upotreba, čuvanje i uništavanje, izrada štambilja i ostalo 

038-01  Općenito 

040 
NADZOR NAD 

ZAKONITOŠĆU 

AKATA 

Nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata, uključujući i akata 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalo 

040-01  Općenito 

041 
NADZOR NAD 

ZAKONITOŠĆU RADA 

Nadzor nad zakonitošću rada javnopravnih tijela, službenika u 

javnopravnim tijelima, uključujući nadzor zakonitosti i načina rada 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalo 

041-01  Općenito 

052 
OSTALE PREDSTAVKE 

I PRITUŽBE 
Ostale predstavke i pritužbe 

052-01  Općenito 

053 MOLBE I PRIJEDLOZI Molbe i prijedlozi upućeni javnopravnim tijelima 

053-01  Općenito 

061 
JAVNE NAGRADE I 

PRIZNANJA 

Javne nagrade i priznanja za društveno-politički rad, za znanstveno-

istraživački rad, za rad u gospodarstvu, za dostignuća u kulturi, 

umjetnosti, sportu, druge javne nagrade i priznanja i ostalo 

061-01  Općenito 

070 
ODNOS DRŽAVE I 

VJERSKIH ZAJEDNICA 
Vjerske zajednice (općenito), upis i upis promjena u evidencije, odnos 

države i vjerskih organizacija i zajednica i ostalo 

070-01  Općenito 

110 
ZAPOSLENI U 

JAVNOM SEKTORU 

Prava i obveze zaposlenih u javnom sektoru (općenito), registar 

zaposlenih u javnom sektoru, evidencije zaposlenih, ovlaštenja za 

potpisivanje i ostalo 

110-01  Općenito 

112 

ZASNIVANJE I 

PRESTANAK RADNOG 

ODNOSA, PRIJAM U 

SLUŽBU I PRESTANAK 

SLUŽBE, UGOVOR O 

DJELU, DOPUNSKI 

RAD I OSTALO 

Radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, prijam u službu na 

određeno ili neodređeno vrijeme, prestanak službe, stavljanje na 

raspolaganje, premještaji, napredovanja, ugovor o djelu, ugovor o 

autorskom djelu, dopunski rad i ostalo 

112-01  Radni odnos na neodređeno vrijeme 

112-02  Radni odnos na određeno vrijeme 

112-03  Ugovor o djelu i ostalo 

113 

RADNO VRIJEME, 

ODMORI, DOPUSTI I 

BOLOVANJA, 

OBUSTAVE RADA 

Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, obustave rada i ostalo 

113-01  Općenito 



114 

RADNI SPOROVI, 

MATERIJALNA I 

DISCIPLINSKA 

ODGOVORNOST 

Radni sporovi, disciplinska odgovornost i postupak, materijalna 

odgovornost i ostalo 

114-01  Općenito 

115 ZAŠTITA NA RADU 
Zaštita na radu, posebna zaštita žena, djece i osoba s invaliditetom, 

ozljede na radu i ostalo 

115-01  Općenito 

119 

UPRAVLJANJE 

LJUDSKIM 

POTENCIJALIMA, 

OCJENJIVANJE I 

OSTALO 

Upravljanje ljudskim potencijalima, ocjenjivanje i ostalo 

119-01  Općenito 

120 STJECANJE PLAĆE 
Utvrđivanje plaće, raspoređivanje i raspodjela plaća, dodaci na plaću i 

ostalo 

120-01  Općenito 

121 
OSTALA PRIMANJA PO 

OSNOVI RADA 

Dnevnica, terenski dodatak, naknada za odvojeni život od obitelji, 

naknada za prijevoz na posao i s posla, naknada za topli obrok, regres za 

godišnji odmor, troškovi preseljenja, pomoć u slučaju smrti, jubilarne 

nagrade, otpremnina, autorski honorari i ostalo 

121-01  Općenito 

132 
VJEŽBENICI, 

PRIPRAVNICI I 

STRUČNA PRAKSA 

Vježbenici, pripravnici, stručno osposobljavanje, stručna praksa, 

vježbenički ili pripravnički staž i ostalo 

132-01  Općenito 

133 
DRŽAVNI, STRUČNI I 

PRAVOSUDNI ISPITI 
Državni ispit, pravosudni ispit, stručni ispiti i drugi ispiti 

133-01  Općenito 

140 
MIROVINSKO 

OSIGURANJE 

Mirovinsko osiguranje i mirovina po osnovi godina života i radnog 

staža, obiteljska mirovina, mirovina poduzetnika i obrtnika, 

poljoprivrednika, sudionika Drugog svjetskog rata, hrvatskih branitelja 

iz Domovinskog rata, mirovine po posebnim propisima, evidencije i 

ostalo 

140-01  Općenito 

152 
KOLEKTIVNI 

UGOVORI 
Kolektivni ugovori, pregovarački odbor, kolektivno pregovaranje i 

ostalo 

152-01  Kolektivno pregovaranje-općenito 

210 UPRAVA POLICIJE 
Prevencija, taktika i metodologija rada policije, sigurnost osoba, 

objekata, prostora i javnih okupljanja, poslovi interventne policije, 

poslovi protueksplozijske zaštite i ostalo 

210-01  Općenito 

240 CIVILNA ZAŠTITA 
Osobna i uzajamna zaštita, mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 

stožeri civilne zaštite, operativne snage sustava civilne zaštite, popuna i 



mobilizacija, skloništa, obuka i vježbe i ostalo 

240-01  Općenito 

245 
ZAŠTITA OD POŽARA I 

EKSPLOZIJA 

Preventivne i operativne mjere zaštite od požara i eksplozija, 

inspekcijski poslovi u području zaštite od požara, poslovi proizvodnje i 

prometa eksplozivnih tvari, poslovi humanitarnog razminiranja, 

ispitivanje vatrogasne tehnike i ostalo 

245-01  Općenito 

250 

USTROJAVANJE, 

OSNIVANJE I RAD 

VATROGASNIH 

POSTROJBI I 

VATROGASNIH 

ORGANIZACIJA 

Način ustrojavanja, obveze i osnivanje vatrogasnih postrojbi i 

organizacija, suglasnosti za imenovanje zapovjednika, suglasnosti na 

statute, izmjene i dopune, podaci o intervencijama, broju požara, 

vatrogasna tehnika i oprema i ostalo 

250-01  Općenito 

311 
PODUZETNIŠTVO, 

OBRT I 

ZADRUGARSTVO 

Malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zanatstvo, osnivanje zadruga, 

kućna radinost i ostalo 

311-01 
 

Općenito 

320 POLJOPRIVREDA 

Poljoprivredno zemljište, poljoprivredna politika, tržišna i strukturna 

potpora u poljoprivredi, biljna proizvodnja i agroekologija, zaštita 

biljnih sorti, promet i primjena gnojiva i poboljšivača tla, poljoprivredna 

i fitosanitarna inspekcija, biljno zdravstvo, vinogradarstvo i vinarstvo i 

ostalo 

320-01  Općenito 

320-02  Poljoprivredno zemljište 

320-03  Štete u poljoprivredi 

321 ŠUMARSTVO 
Šume i šumsko zemljište, biološka reprodukcija šuma, iskorištavanje 

šuma i šumskog zemljišta, šumsko sjeme i šumski sadni materijal, 

zaštita šuma, šumarska inspekcija i ostalo 

321-01  Općenito 

322 
VETERINARSTVO I 

ZAŠTITA ŽIVOTINJA 

Zdravlje životinja, zaštita životinja, sigurnost hrane, promet životinja, 

sjemena i jajnih stanica, veterinarske usluge, označavanje životinja i 

njihovih proizvoda, veterinarska inspekcija i ostalo 

322-01  Općenito 

325 
VODNO 

GOSPODARSTVO I 

ZAŠTITA MORA 

Zaštita od štetnog djelovanja voda, upravljanje vodnim dobrom i 

njegovo korištenje, navodnjavanje i melioracijska odvodnja, zaštita 

vode od onečišćenja, korištenje voda, poslovi vodopravne inspekcije, 

javna vodoopskrba i javna odvodnja, posebne djelatnosti za potrebe 

upravljanja vodama, suglasnosti u vodnom gospodarstvu, doprinosi i 

naknade u vodnom gospodarstvu, zaštita mora i priobalja, zaštita i 

upravljanje morskim okolišem i ostalo 

325-01  Općenito 

330 
UNUTARNJA 

TRGOVINA 

Trgovina na veliko, trgovina na malo, prodavaonice i prodajni lanci, 

prodaja izvan prodavaonica, internet trgovina, internet platforme, 

posredovanje i ostalo 



330-01  Općenito 

334 TURIZAM 
Hrvatski turizam, inozemni turizam, selektivni oblici turizma, razvoj i 

investicije, priprema sezone i opskrba, poslovanje u području turizma, 

turistička djelatnost, turistička inspekcija i ostalo 

334-01  Općenito 

335 UGOSTITELJSTVO 
Ugostiteljska djelatnost, usluge u domaćinstvu, usluge na plovnim 

objektima i ostalo 

335-01  Općenito 

340 CESTOVNI PROMET 

Dozvole za međunarodni prijevoz, izgradnja i održavanje cestovne 

infrastrukture, autobusni i kamionski kolodvori, prijevoznička djelatnost 

u cestovnom prometu, inspekcija cestovnog prometa, inspekcija cesta, 

sigurnost u cestovnom prometu, homologacija – utvrđivanje sukladnosti 

motornih vozila i ostalo 

340-01  Općenito 

341 ŽELJEZNIČKI PROMET 
Željeznička infrastruktura, tehnički pregled šinskih vozila, žičara i 

vučnica, željeznički prijelazi, inspekcija sigurnosti željezničkog 

prometa i žičara, sigurnost u željezničkom prometu i ostalo 

341-01  Općenito 

350 
PROSTORNO 

UREĐENJE 

Strateški dokumenti prostornog uređenja, prostorni planovi, praćenje 

stanja u prostoru, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog 

zemljišta i imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta, nadzor 

iz područja prostornog uređenja, međunarodna suradnja u području 

prostornog uređenja i ostalo 

350-01  Općenito 

351 ZAŠTITA OKOLIŠA 
Mjere zaštite okoliša i održivi razvitak, studije utjecaja na okoliš, mjere 

ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama, gospodarenje otpadom, 

poslovi inspekcije zaštite okoliša i ostalo 

           351-01 
 

 Općenito 

361 
GRADNJA 

GRAĐEVINA I 

OBNOVA 

Gradnja građevina, građevinska dozvola, rješenje o tipskom projektu, 

uporabna dozvola, legaliziranje bespravno sagrađenih objekata, tehnički 

pregledi, obnova izgradnjom na drugoj lokaciji, obnova 

prekategoriziranog stupnja oštećenja, prelokacija, prekategorizacija 

oštećenih objekata, ugovori o obnovi i ostalo 

361-01  Općenito 

361-02  Komunalni doprinos 

363 KOMUNALNI POSLOVI 
Komunalne djelatnosti, komunalna naknada, komunalno redarstvo i 

ostalo 

363-01  Općenito 

363-02  Grobno mjesto ni grobna naknada 

363-03  Komunalna naknada 

363-04  Komunalno redarstvo 



370 STAMBENA POLITIKA 
Stanovi za službene potrebe, stanovi na korištenju, obnova obiteljskih 

kuća za državljane iz Bosne i Hercegovine, prodaja stanova u vlasništvu 

Republike Hrvatske, otkup stanova, najam stanova i ostalo 

370-01  Općenito 

382 
PROMIDŽBA I 

MARKETING 
Poslovi vezani uz promidžbu i marketing 

382-01  Općenito 

400 
FINANCIJSKO-

PLANSKI DOKUMENTI 
Proračun, financijski planovi, periodični obračuni, financijski izvještaji, 

državni proračun, planovi nabave i ostalo 

400-01  Općenito 

400-02  Periodični obračun 

400-03  Proračun 

400-04  Planovi nabave i ostalo 

401 
KNJIGOVODSTVENO-

RAČUNOVODSTVENO 

POSLOVANJE 
Računi, računski plan, predračuni, ugovori o cesiji i ostalo 

401-01  Općenito 

402 FINANCIRANJE 
Financiranje gospodarskih djelatnosti, javnih potreba, refundacije, 

povrat, sufinanciranje, financiranje iz proračuna, fondovi i ostalo 

402-01  Općenito 

402-02  Financiranje iz proračuna 

404 INVESTICIJE Gospodarske investicije, investicijsko održavanje i ostalo 

404-01  Općenito 

406 

UPRAVLJANJE 

IMOVINOM I 

NABAVLJANJE 

IMOVINE 

Sitni inventar, osnovna sredstva, javna nabava, inventure, obvezni 

odnosi, upravljanje nekretninama i pokretninama i ostalo 

406-01  Općenito 

406-02  Inventure 

410 POREZI I TROŠARINE 

Porezi iz osobnog dohotka, spomenička renta, povrat poreza, porez na 

dobitke ostvarene od igara na sreću, porezi građana, porez na cestovna 

motorna vozila, porez na stambenu zgradu ili stan, porez na poslovni 

prostor, porez na tvrtku, porez na kuću za odmor, porez na plovila, 

porez na nasljedstva i darove, porez na potrošnju, porez na prihod, 

porez na promet proizvoda i usluga, porez na promet nekretnina, 

predujam od samostalne djelatnosti, porez na dodanu vrijednost, 

porezne kartice, porez na korištenje javnih površina, porez na dohodak, 

posebni porezi i ostalo 

410-01  Općenito 

415 
NAPLAĆIVANJE 

POREZA DOPRINOSA I 
Naplaćivanje poreza, doprinosa, pristojbi, ovrhe i ostalo 



DRUGIH OBAVEZA 

415-01  Općenito 

430 
RASPOLAGANJE 

PRORAČUNSKIM 

SREDSTVIMA 
Ugovorne obveze, zakonske obveze, ukupni prihod i ostalo 

430-01  Općenito 

470 FINANCIJSKI NADZOR 
Financijska revizija, proračunski nadzor, fiskalna odgovornost, 

financijska inspekcija i ostalo 

470-01  Općenito 

550 
SOCIJALNA SKRB 

(OPĆENITO) 
Planiranje potreba u području socijalne skrbi, standardi socijalnih 

potreba, socijalna solidarnost, Hrvatski crveni križ i ostalo 

550-01  Potpore za novorođenu djecu 

550-02  Pojedinačni predmeti-jednokratne pomoći 

550-03  Ostalo 

561 
ZAŠTITA HRVATSKIH 

BRANITELJA IZ 

DOMOVINSKOG RATA 
Novčane naknade, drugi dodaci, pomoći i ostalo 

561-01  Općenito 

601 PREDŠKOLSKI ODGOJ 
Osnivanje i rad ustanova predškolskog odgoja, centri za djecu i mlade, 

inspekcijski nadzor i ostalo 

601-01  Općenito 

604 STIPENDIRANJE 
Dodjela stipendija i kredita, stipendiranje stranih državljana, 

međunarodne stipendije i ostalo 

604-01  Općenito 

611 
KULTURNO I 

UMJETNIČKO 

STVARALAŠTVO 

Likovna djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, arhivska 

djelatnost, knjižničarska djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, 

kazališna djelatnost, nakladnička djelatnost, audiovizualna djelatnost i 

ostalo 

611-01  Općenito 

620 SPORT (OPĆENITO) 
Sport, sportske organizacije, sportska natjecanja, sportaši, obavljanje 

sportske djelatnosti, osnivanje povjerenstva i vijeća u području sporta i 

ostalo 

620-01  Općenito 

650 INFORMATIKA 
Informatička oprema, informacijski sustavi, stručnjaci za područje 

informacijskih tehnologija, informacijske tehnologije i ostalo 

650-01  Općenito 

700 
PRAVOSUDNA 

UPRAVA – OPĆI 

POSLOVI 

Koordinacija rada pravosudnih tijela, unutarnje ustrojstvo sudova i 

ostalo 

700-01  Općenito 



901 
KORIŠTENJE 

SREDSTAVA 

EUROPSKE UNIJE 

Strateški i operativni dokumenti i programi za korištenje sredstava EU i 

ostalo 

901-01  Općenito 

930 OPĆI POSLOVI Planiranje i programiranje, privatna geodetska djelatnost i ostalo 

930-01  Općenito 

940 

IMOVINA U 

DRŽAVNOM 

VLASNIŠTVU I 

VLASNIŠTVU 

JEDINICA LOKALNE I 

PODRUČNE 

(REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 

Rješavanje imovinskopravnih odnosa stambenih zgrada, 

poljoprivrednog zemljišta, šumskog zemljišta, uknjižba prava 

vlasništva, postupci podjele imovine, prava i obveza jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave zbog područnih promjena i ostalo 

940-01  Općenito 

950 
ORGANIZACIJA I 

METODE 
Statistička istraživanja, statistički standardi i klasifikacije, metodološke 

upute i ostalo 

950-01  Općenito 

977 

SURADNJA S 

JEDINICAMA 

LOKALNE I 

PODRUČNE 

(REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 

Smjernice i upute, upiti jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i ostalo  

977-01  Općenito 

 

 

 

Članak 3. 
Ovim Planom određuju se brojčane oznake Predstavničkog i Izvršnog tijela Općine i Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Gornja Vrba kao i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno 

Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Vrba kako slijedi. 

 

Brojčana oznaka Općine Gornja Vrba je  2178-28  

 

 

Red. 

broj 

Naziv službe, radnog mjesta  Oznaka ustrojstvene 

jedinice u tijelu  

Brojčana oznaka 

 

 

1. 

Izvršno  tijelo 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 01  

 

 

2. 

Predstavničko  tijelo 

OPĆINSKO VIJEĆE 

02    

 

 

3. 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

OPĆINE GORNJA VRBA 

04  

 Referent-komunalni redar  04/1  

 

 

 



 

Članak 4. 

Ovaj Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca pismena 

primjenjuje se u 2022. godini i objavljuje se na službenim web stranicama Općine Gornja Vrba. 

 

 

KLASA: 035-02/21-01/2 

URBROJ: 2178/28-01-21-1 

Gornja Vrba, 28.12.2021. godine 

. 

 

 

 

Općinski načelnik 

Ivan Vuleta, dipl. ing. 
 


