
Na temelju članka 40. stavak 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 

68/18, 110/18, 32/20), članka 24. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih 

djelatnosti Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/22), članka 31. i 62. 

stavka 2.  Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22) Općinsko 

vijeće Općine Vrpolje na 14. sjednici održanoj 26. rujna  2022. godine, donijelo je  

  

    P R A V I L N I K  

o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih  djelatnosti 

Općine Vrpolje 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1.  

 

 Ovim se Pravilnikom uređuje unutarnje ustrojstvo i način upravljanja Vlastitim pogonom za 

obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon), radna mjesta, stručna 

sprema, plaće i ostala prava i obveze namještenika Vlastitog pogona. 

 

Članak 2. 

 

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.   

 

Članak 3. 

 

Vlastiti pogon može obavljati poslove kojima se osigurava trajno i kvalitetno obavljanje 

komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja koje su kao takve određene Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu kao i one koje će Općina Vrpolje svojom odlukom odrediti kao djelatnosti od lokalnog 

značenja. 

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti obavlja dio komunalnih poslova u opsegu i 

skladu sa svojim mogućnostima, obzirom na svoj tehnički i ljudski potencijal, dok se za poslove koji su 

izvan njegovih mogućnosti odabiru izvršitelji sukladno Zakonu i aktima Općine Vrpolje. 

 

Članak 4. 

 

Komunalne djelatnosti koje obavlja Vlastiti pogon su: održavanje javnih površina na kojima 

nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja, 

održavanje čistoće javnih površina. 

 

 

  

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN UPRAVLJANJA 

 

Članak 5. 

 

Vlastiti pogon obavlja komunalne djelatnosti sukladno odredbama ovog Pravilnika i Odluke o 

osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Vrpolje.  

 

   



 

Članak 6. 

 

Vlastiti pogon nema  svojstvo pravne osobe, djeluje kao organizacijska jedinica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vrpolje te  njegovom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe Općina 

Vrpolje.  

 Pravne, financijsko-računovodstvene, administrativno-tehničke i opće poslove za Vlastiti pogon 

obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine  Vrpolje, sukladno djelovanju i sadržaju poslova koje obavlja. 

 

Članak 7. 

 

Vlastitim pogonom upravlja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje. 

 

U slučaju odsutnosti pročelnika, zamijeniti će ga službenik po odluci Općinskog načelnika. 

 

Članak 8. 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje organizira i vodi rad Vlastitog pogona 

te odgovara Općinskom načelniku za materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada Vlastitog 

pogona. 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje na temelju ovlasti Općinskog načelnika 

sklapa ugovore s drugim fizičkim ili pravnim osobama. 

 

Članak 9. 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje dužan je podnijeti Izvješće o radu 

Vlastitog  pogona s financijskim pokazateljima Općinskom načelniku uvijek kada on to zatraži, a 

najmanje jednom godišnje.                                                                    .  

 

 U provođenju nadzora pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje i drugi djelatnici 

dužni su surađivati s Općinskim načelnikom. 

 

Članak 10. 

 

Sredstva potrebna za rad Vlastitog pogona osiguravaju se u Proračunu Općine Vrpolje 

 

 

III. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA 

 

Članak 11. 

 

  Prilikom zasnivanja radnog odnosa u Vlastitom pogonu primjenjuju se odredbe Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Komunalne poslove u Vlastitom pogonu obavljaju djelatnici za koje pročelnik  Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vrpolje na temelju javnog natječaja donosi rješenje o prijmu u službu i rješenje 

o rasporedu na radno mjesto.   



 

  Djelatnici Vlastitog pogona za svoj rad odgovaraju pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Vrpolje. 

 

Članak 12. 

 

Nazivi radnih mjesta s opisom poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna 

mjesta, broj izvršitelja u Vlastitom pogonu uređen je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vrpolje. 

 

 

Članak 13. 

 

Djelatnici u pogonu, prilikom obavljanja povjerenih poslova i zadataka imaju prava, dužnosti i 

odgovornosti utvrđene zakonom i drugim aktima donesenim u skladu sa zakonom. 

Tijekom radnog odnosa djelatnici su se dužni pridržavati pravila struke i radne discipline.  

Djelatnici su odgovorni za štetu koju prouzroče nestručnim upravljanjem strojem ili propustom 

prilikom održavanja stroja. 

Štetu su dužni nadoknaditi Općini Vrpolje i eventualno nekoj vanjskoj fizičkoj ili pravnoj osobi 

kojoj je šteta počinjena kao posljedica nestručnog upravljanja strojem ili vozilom općine. 

 

 

IV. PLAĆE NAMJEŠTENIKA VLASTITOG POGONA 

 

Članak 14. 

 

  Plaće i druga primanja zaposlenih u Vlastitom pogonu utvrđuju se na način propisan Zakonom 

o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odlukom o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje i Odlukom o visini osnovice 

za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje. 

 Sredstva za plaće zaposlenih u Vlastitom pogonu osiguravaju se u Proračunu Općine Vrpolje. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 15. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Brodsko-

posavske  županije''. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE VRPOLJE 
 

KLASA: 024-03/22-01/08 

URBROJ: 2178-11-01-22- 

Vrpolje, 26. rujan 2022.g. 
                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                    Tomislav Šimundić                                                                  


