
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine 

Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici 

održanoj dana 05. svibnja 2022. godine donosi 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje  

određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje 

određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban („Službene novine Općine 

Barban“ broj 10/14, 34/19, 39/19 i 44/20). 

 

Članak 2. 

Članak 1. Odluke mijenja se i glasi: 

 

Ovom Odlukom osniva se služba – Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih 

djelatnosti na području Općine Barban (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon).  

Komunalne djelatnosti koje Vlastiti pogon obavlja jesu: 

− komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja 

javnih zelenih površina, 

− komunalna djelatnost održavanja groblja, 

− komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina, 

− komunalna djelatnost usluga ukopa unutar groblja. 

 

Članak 3. 

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi: 

 

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se uređenje, obnova te održavanje 

drvoreda, skupina ili pojedinačnih stabala, živica, ukrasnog grmlja, cvjetnjaka, travnjaka na 

zelenim površinama uz ceste i druge javne površine, kao i održavanje popločenih i nasipanih 

površina u sklopu uređenih zelenih površina.  

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja 

i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. 

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, 

osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, 

snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je 



nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine. 

Pod uslugama ukopa unutar groblja podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu 

s posebnim propisima. 

 

Članak 4. 

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi: 

 

Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.  

Upravitelja pogona imenuje i razrješava općinski načelnik. 

Općinski načelnik može rješenjem ovlastiti  nekog od službenika upravnih tijela koji ispunjava 

sve Pravilnikom o unutarnjem redu propisane stručne uvjete za raspored na radno mjesto 

pročelnika, da obavlja poslove upravitelja Vlastitog pogona do imenovanja upravitelja 

Vlastitog pogona temeljem javnog natječaja. 

Upravitelj pogona organizira i vodi rad Vlastitog pogona te odgovara općinskom načelniku za 

materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada vlastitog pogona. 

Upravitelj pogona na temelju ovlasti općinskog načelnika sklapa ugovore s drugim fizičkim ili 

pravnim osobama. 

Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u vezi s radom upravitelja Vlastitog pogona 

te ostalih zaposlenih u Vlastitom pogonu, a koja nisu uređena Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu i ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju radni odnosi 

službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Članak 5. 

Članak 8. Odluke mijenja se i glasi: 

Akti poslovanja Vlastitog pogona su Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona i Izvješće 

o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona. 

 

Članak 6. 

Članak 11. Odluke mijenja se i glasi: 

Upravitelj Vlastitog pogona donosi Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona. Godišnji 

plan i program rada Vlastitog pogona donosi se najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za 

narednu godinu. Godišnji plan i program rada sadrži opći prikaz poslova i zadataka Vlastitog 

pogona, potreban broj izvršitelja za realizaciju programa i plan sredstava za njegovu realizaciju, 

koji se planiraju realizirati u kalendarskoj godini.  

Upravitelj Vlastitog pogona dužan je općinskom načelniku podnijeti izvješće o Izvršenju o 

izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona najkasnije do 1. ožujka tekuće 

godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

 

 



Članak 7. 

Članak 13. Odluke mijenja se i glasi: 

Unutarnje ustrojstvo Vlastitog pogona pobliže se uređuje pravilnikom o poslovanju Vlastitog 

pogona kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Barban. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban.“ 

 

 

KLASA: 363-02/19-01/06 

URBROJ: 2163-12-02-22-7 

Barban, 05. svibnja 2022. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 


