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Velika, veljača 2022. 

  



        Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i 

110/18) i članka 32. Statuta Općine Velika – pročišćeni tekst (Službeno glasilo Općine Velika 

br. 1/21) Općinsko vijeće Općine Velika na svojoj . sjednici održanoj  2022. godine donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih  

djelatnosti na području Općine Velika 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine 

Velika (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon). 

Vlastiti pogon Općine Velika osniva se kao organizacijska jedinica unutar Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Velika. 

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe. 

   

 

Članak 2. 

Ovom Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na 

području Općine Velika utvrđuju se odredbe o: 

1. unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i načinu rada Vlastitog pogona, 

2. komunalnim djelatnostima koje obavlja Vlastiti pogon i područje djelovanja, 

3. način obavljanja komunalnih djelatnosti, 

4. aktima poslovanja Vlastitog pogona, 

5. iskazivanju učinka poslovanja, 

6. ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge vrste 

posebne imovine jedinice lokalne samouprave na kojoj se odvija poslovanje Vlastitog 

pogona, 

7. načinu nadzora poslovanja Vlastitog pogona od strane jedinice lokalne samouprave, 

8. imenovanju i razrješenju upravitelja Vlastitog pogona, 

9. ukidanju Vlastitog pogona. 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO, ORGANIZACIJA I NAČIN RADA VLASTITOG 

POGONA 

 

Članak 3. 

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

broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Vlastitog pogona utvrđuju se Pravilnikom o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

 

 

 



Članak 4. 

 Upravitelj Vlastitog pogona, koji je osnovan kao organizacijska jedinica unutar 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika, je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Velika. 

 

Članak 5. 

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira i vodi rad Vlastitog pogona i 

odgovara Općinskom načelniku Općine Velika za materijalno i financijsko poslovanje 

Vlastitog pogona, te za zakonitost rada Vlastitog pogona. 

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, kao voditelj Vlastitog pogona može na temelju 

ovlasti općinskog načelnika Općine Velika sklapati ugovore s drugim fizičkim ili pravnim 

osobama. 

 

Članak 6. 

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela kao voditelj Vlastitog pogona dužan je 

podnijeti Izvješće o radu Vlastitog pogona općinskom načelniku Općine Velika kad on to 

zatraži, a najmanje dva puta godišnje. 

 

Članak 7. 

 Nadzor nad radom Vlastitog pogona obavlja općinski načelnik Općine Velika. 

 

Članak 8. 

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

Vlastiti pogon obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Velika. 

 

Članak 9. 

 Sredstva za rad i obavljanje komunalnih djelatnosti koje obavlja komunalni pogon 

osiguravaju se iz: 

- cijene komunalne usluge 

- komunalne naknade 

- grobne naknade 

- proračuna Općine Velika 

- prihoda određenih posebnim zakonima. 

 

Članak 10. 

 Sredstva za rad Vlastitog pogona osiguravaju se Proračunom Općine Velika. 

 

III. KOMUNALNE DJELATNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA 

 

Članak 11. 

 Vlastiti pogon obavljat će sljedeće djelatnosti: 

1. održavanje javnih površina 

2. održavanje javnih zelenih površina 

3. održavanje groblja 



4. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene. 

 

Članak 12. 

 Pod održavanjem javnih površina i javnih zelenih površina se podrazumijeva održavanje 

javnih zelenih površina, pješačkih zona, trgova, otvorenih odvodnih kanala, parkova, dječjih 

igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti 

dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu. 

 Pod održavanjem groblja se podrazumijeva upravljanje grobljem, održavanje prostora i 

zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje zelenih površina i raslinja u 

groblju. 

 Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene se podrazumijeva održavanje, 

popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. 

 

Članak 13. 

 Vlastiti pogon će komunalne djelatnosti obavljati navedene u članku 9. ove Odluke 

obavljati na području Općine Velika. 

 

IV. NAČIN I OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

 

Članak 14. 

 Osim Vlastitog pogona Općine Velika komunalne djelatnosti na području Općine 

Velika obavljati će: 

1. Tekija d.o.o., 

2. Komunalac Požega d.o.o., 

3. Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

 Na namještenike u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine 

Velika primjenjuju se odredbe Zakona i propisa koji se primjenjuju na službenike i 

namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika, odnosno Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak 16.  

 Imovina u vlasništvu Općine Velika, na kojoj i kojom svoju djelatnost obavlja Vlastiti 

pogon ne može se opterećivati niti otuđiti bez suglasnosti općinskog načelnika Općine Velika, 

a u skladu sa Statutom Općine Velika i zakonskim propisima. 

 

Članak 17. 

 Odluku o ukidanju Vlastitog pogona donosi Općinsko vijeće Općine Velika. 

 

 

 



Članak 18. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Velika od 1. veljače 2021. godine 

(Službeno glasilo Općine Velika broj 1/21.) 

 

Članak 18. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine 

Velika. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA 

 

KLASA: 021-02/22-06/2 
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Velika, 4. ožujka 2022. godine 
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