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OPĆINE BIZOVAC 

 

Na osnovi članka 8. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 26/03. pročišćeni 
tekst.), i članka 24. stavka 1. točke 9. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik općine Bizovac”, broj: 2/01.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 23. sjednici  19. prosinca 2003. godine 
 
 

O D L U K U 
o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti (u nastavku: Vlastiti 
pogon). 
 

Članak 2. 
 Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe. 
 

Članak 3. 
 Ovom Odlukom propisuju se: 

- komunalne djelatnosti koje će obavljati Vlastiti pogon 
- područje rada 
- unutarnje ustrojstvo, organiziranje poslovanja i poslovodstvo 
- sredstva potrebna za rad te način njihova pribavljanja ili osiguranja 
- akti poslovanja Vlastitog pogona 
- iskazivanje učinka poslovanja 
- ograničenja glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge vrste imovine općine 

Bizovac na kojoj se odvija poslovanje Vlastitog pogona 
- način nadzora poslovanja Vlastitog pogona od strane Općine 
- imenovanje i razrješenje upravitelja vlastitog pogona 
- ukidanje vlastitog pogona 

 
 

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE ĆE OBAVLJATI VLASTITI POGON 
 

Članak 4. 
 Vlastiti pogon obavlja poslove iz djelokruga komunalnih djelatnosti, sukladno zakonu i drugim 
propisima, a naročito: 

- upravljanje i održavanje groblja 
- održavanje i popravak javnih zelenih i javnih prometnih površina 
- nabava urbane opreme i sadnog materijala  
- odvoz i odlaganje komunalnog otpada 
- održavanje dječjih igrališta 
- plakatiranje i prigodno uređenje Općine 
- i drugi poslovi od interesa za Općinu. 

 
 

III. PODRUČJE RADA 
 

Članak 5. 
 Područje rada Vlastitog pogona propisuje se za naselja: Bizovac, Brođanci, Cret Bizovački, Cerovac,  
Habjanovci, Novaki Bizovački, Samatovci i Selci. 
 
  

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO, ORGANIZIRANJE POSLOVANJA I  PSLOVODSTVO 
 

Članak 6. 
 Vlastiti pogon se ustrojava na način da je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti, sukladno 
Zakonu o komunalnom gospodarstvu, na zakonu utemeljenim propisima i ovoj Odluci. 
 Poslovanje Vlastitog pogona utvrdit će se godišnjim planom i programom rada. 
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Članak 7. 
 Unutarnji ustroj Vlastitog pogona i radna mjesta: 

1. upravitelj 
2. komunalni redar – 3 izvršitelja 
3. pomoćni radnici – po potrebi 
 
Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja Vlastitim pogonom, utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Vlastitog pogona, kojeg donosi Općinsko poglavarstvo općine Bizovac. 
 
 
V. SREDSTVA POTREBNA ZA RAD VLASTITOG POGONA TE NAČIN NJIHOVOG PRIBAVLJANJA ILI 

OSIGURANJA 
 

Članak 8. 
 Sredstva za rad Vlastitog pogona osiguravaju se Proračunom općine Bizovac 
i to sredstva za rad službenika i namještenika, materijalne troškove i plaće, poslovne prostorije i opremu. 
 Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti  koje obavlja Vlastiti pogon, osiguravaju se u Proračunu 
općine Bizovac iz sredstava komunalne naknade, a na osnovi potreba iskazanih Programom održavanja 
komunalne infrastrukture, iz cijene komunalnih usluga i drugih, zakonom dopuštenih izvora.  
 
 

VI. AKTI POSLOVANJA VLASTITOG POGONA 
 

Članak 9. 
 Općinsko vijeće općine Bizovac, kao osnivač Vlastitog pogona, donosi: 
Odluku o plaćama službenika i namještenika u Vlastitom pogonu te daje suglasnost na: 

- promjenu djelatnosti 
- ukidanje Vlastitog pogona. 

 
 
 
 

Članak 10. 
 Općinsko poglavarstvo donosi akte o poslovanju Vlastitog pogona i to: 

1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vlastitog pogona 
2. Pravilnik o radnim odnosima i stegovnoj odgovornosti. 

 
 

VII. ISKAZIVANJE UČINKA POSLOVANJA 
 

Članak 11. 
 Učinak poslovanja pratiti će se kroz izvršenja godišnjih planova i programa poslovanja koje Vlastiti 
pogon podnosi Općinskom poglavarstvu. 
 
 

VIII. OGRANIČENJE GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA  NEKRETNINA I DRUGE 
VRSTE POSEBNE IMOVINE OPĆINE BIZOVAC NA KOJOJ SE ODVIJA POSLOVANJE VLASTITOG 
POGONA 

 
 

Članak 12. 
Imovinu općine Bizovac, koju je Općina osigurala za rad vlastitog pogona, kao i imovina koju Vlastiti 

pogon stekne u obavljanju svoje djelatnosti, može se opteretiti, ili otuđiti samo uz pismenu suglasnost 
Poglavarstva općine Bizovac. 
 Ugovor o opterećenju ili otuđenju imovine iz stavka 1. ovog članka, potpisuje načelnik Općine. 
 
 

IX. NAČIN NADZORA POSLOVANJA VLASTITOG POGONA OD STRANE OPĆINE  
 

Članak 13. 
 Općinsko poglavarstvo usmjerava i nadzire rad Vlastitog pogona. 
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X. IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE UPRAVITELJA VLASTITOG POGONA 

 
Članak 14. 

 Radom Vlastitog pogona rukovodi upravitelj. 
 Upravitelj Vlastitog pogona: 

- donosi i potpisuje akte poslovanja koji proizlaze iz redovnog obavljanja komunalnih djelatnosti 
- uz suglasnost Općinskog poglavarstva, zaključuje ugovore s drugim fizičkim ili pravnim osobama 
- odgovara za rad Vlastitog pogona, za materijalno i financijsko poslovanje te zakonitost rada. 

 
Članak 15. 

 Za upravitelja Vlastitog pogona imenuje se Samostalni komunalni referent općine Bizovac, djelatnik 
Upravnog odjela općine Bizovac. 
 
 

XI. UKIDANJE VLASTITOG POGONA 
 

Članak 16. 
 Općinsko vijeće donijet će Odluku o ukidanju Vlastitog pogona kada se obavljanje komunalnih 
djelatnosti osigura na jedan od načina određenih člankom 4. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 
 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 17. 
 Na radna mjesta službenika i namještenika u Vlastitom pogonu rasporedit će se službenici i 
namješetenici Upravnog odjela općine Bizovac, koji su do donošenja ove Odluke obavljali poslove i radne 
zadatke u okviru Službe za komunalne djelatnosti. 

 
Članak 18. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku općine Bizovac”. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA: 023-06/03-01/01 
URBROJ:2185/03-03-01 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 19. prosinca 2003.       Ivo Blažević v.r. 

 
----------- 

 


