
- P R I J E D L O G - 

Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18, 110/18. i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 

Pitomača broj 1/21. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Pitomača na ___. sjednici održanoj 

_____ 2023. donijelo je  

P R A V I L N I K 

o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti  

na području općine Pitomača 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1.  

 Pravilnikom o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na 

području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i 

način upravljanja Vlastitim pogonom za obavljanje komunalnih djelatnosti na području 

općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon), radna mjesta, stručna sprema, plaće i 

ostala prava i obveze namještenika Vlastitog pogona. 

 

Članak 2.  

Djelokrug rada Vlastitog pogona određen je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona 

Općine Pitomača. 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN UPRAVLJANJA 

 

Članak 3.  

Vlastiti pogon djeluje kao organizacijska jedinica unutar Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel). 

Stručne poslove za potrebe vlastitog pogona (računovodstvene, financijsko-

materijalne, administrativne, pravne i dr.) obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 4.  

Upravitelj vlastitog pogona Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača (u 

daljnjem tekstu: Upravitelj) je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

Upravitelj organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara Općinskom načelniku 

Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) za materijalno i financijsko 

poslovanje i za zakonitost rada Vlastitog pogona. 

Ugovore sa drugim fizičkim i pravnim osobama Upravitelj može zaključiti isključivo 

na temelju ovlasti Općinskog načelnika. 

Za nabavu i ugovaranje radova Upravitelj se mora pridržavati propisa o javnoj nabavi 

kao i ostalih propisa kojima je uređeno materijalno i financijsko poslovanje jedinica lokalne 

samouprave. 

 

Članak 5.  

Sredstva potrebna za rad Vlastitog pogona osiguravaju se u Proračunu Općine 

Pitomača (u daljnjem tekstu: Proračun). 

 



Članak 6.  

Komunalne poslove u Vlastitom pogonu obavljaju namještenici koje imenuje i 

razrješava pročelnik sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

Namještenici Vlastitog pogona za svoj rad odgovaraju Upravitelju. 

 

III. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA 

 

Članak 7.  

Nazivi radnih mjesta s opisom poslova, kategorija, podkategorija, razina i 

klasifikacijski rang pojedinog radnog mjesta, stručni uvjeti za raspored na radna mjesta, opis 

poslova radnog mjesta te potreban broj izvršitelja u vlastitom pogonu uređen je Pravilnikom o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača. 

 

IV. PLAĆE NAMJEŠTENIKA VLASTITOG POGONA 

 

Članak 8.  

Visinu osnovice za obračun plaće namještenika vlastitog pogona utvrđuje Općinski 

načelnik posebnom odlukom za sve službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela i 

Vlastitog pogona. 

Vrijednost koeficijenta složenosti poslova radnih mjesta namještenika Vlastitog 

pogona utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom za sve službenike i namještenike 

Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona. 

Sredstva za plaće namještenika Vlastitog pogona osiguravaju se u Proračunu. 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 9.  

Na ostala prava, obveze i odgovornosti namještenika Vlastitog pogona i na druga 

pitanja značajna za njihov rad na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnika o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača, Kolektivnog ugovora za 

službenike i namještenike zaposlene u Jedinstvnenom upravnom odjelu Općine Pitomača te 

drugi odgovarajući propisi i interni akti. 

 

 

Članak 10.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dana od dana objave u “Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 

 

 

KLASA: 024-07/23-01/02 

URBROJ: 2189-16-23- 

Pitomača, ________2023. 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PREDSJEDNIK: 

Rikard Bakan, mag.oec. 



OBRAZLOŽENJE: 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

Članak 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. i 

32/20) i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/21. i 

4/21). 

 

PRIKAZ STVARNOG STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE: 

Člankom 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. i 

32/20) propisano je da jedinica lokalne samouprave osniva vlastiti pogon odlukom 

predstavničkog tijela. Odluka sadrži odredbe: 

1. o komunalnim djelatnostima koje obavlja vlastiti pogon, 

2. o području na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti 

3. o unutarnjem ustrojstvu, organiziranju poslovanja i poslovodstvu vlastitog pogona, 

4. o sredstvima potrebnim za početak rada vlastitog pogona te načinu njihova pribavljanja, 

5. o aktima poslovanja vlastitog pogona, 

6. o iskazivanju učinka poslovanja, 

7. o ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge vrste posebne 

imovine jedinice lokalne samouprave na kojoj se odvija poslovanje vlastitog pogona, 

8. o načinu nadzora poslovanja vlastitog pogona od strane jedinice lokalne samouprave, 

9. o imenovanju i razrješenju upravitelja vlastitog pogona i 

10. o ukidanju vlastitog pogona. 

Unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona uređuje se odlukom o osnivanju vlastitog pogona te 

pobliže uređuje pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona, koje donosi predstavničko tijelo 

jedinice lokalne samouprave. U jedinicama lokalne samouprave koje imaju jedinstveni 

upravni odjel vlastiti pogon može se osnovati kao organizacijska jedinica u tom odjelu. 

Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje navedenoga Pravilnika. 

 


