
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 21. prosinca 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, 44/20 i 5/22). 

 

Članak 2. 

U Članku 5. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi: 

 

Vlastiti pogon osniva se kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Barban. 

 

 

Članak 3. 

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi: 

 

Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.  

Upravitelja pogona imenuje i razrješava općinski načelnik. 

Upravitelj Vlastitog pogona kao organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela je 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

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 4. 

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: 

Administrativno, materijalno, financijsko i računovodstveno poslovanje za potrebe Vlastitog 

pogona obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno odredbama zakona. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Barban“, a stupa na snagu 1. siječnja 

2023. godine. 

 

 

 

KLASA: 363-02/19-01/06 

URBROJ: 2163-12-02-22-8 

Barban, 21. prosinca 2022. godine 
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