
NACRT PRIJEDLOGA 

Temeljem članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18) i članka 29. 

Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 

28/2018.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na ___. sjednici dana __________ godine 

donosi 

 
ODLUKU O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA 

OPĆINE GORNJA STUBICA 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Općine Gornja Stubica (u daljnjem tekstu: 

Vlastiti pogon) radi obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Gornja 
Stubica: 

1. održavanje javnih zelenih površina, osim u dijelu koji će se obavljati na temelju   
      pisanog ugovora sukladno odredbma članka 9. Odluke o komunalnim   
     djelatnostima Općine Gornja Stubica 

  2. održavanje groblja i mrtvačnica  
3. održavanje čistoće javnih površina 
4. usluga ukopa pokojnika 
 5. održavanje lokalnog vodovoda „Dobri Zdenci“, osim u dijelu koji će se obavljati na  
     temelju pisanog ugovora sukladno odredbma članka 9. Odluke o komunalnim   
   djelatnostima Općine Gornja Stubica 
 

Članak 2. 
Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.  
Vlastiti pogon osniva se kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Gornja Stubica.  
 

Članak 3. 
Vlastiti pogon je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti određenih ovom 

Odlukom sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, posebnim zakonima, na zakonu 
utemeljenim propisima i ovoj Odluci.  
 

Članak 4. 
Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.  
Upravitelja Vlastitog pogona imenuje i razrješava općinski načelnik. 

  Upravitelj Vlastitog pogona kao organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Gornja Stubica je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 

Članak 5. 
Upravitelj organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara općinskom načelniku za 

materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada Vlastitog pogona.  
 



Upravitelj Vlastitog pogona temeljem posebne ovlasti općinskog načelnika sklapa 
ugovore s drugim fizičkim i 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 6. 
Unutarnje ustrojstvo, organizacija poslovanja i način rada uređuju se pravilnikom o 

poslovanju Vlastitog pogona kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica. 
 

 
Članak 7. 

Sredstva potrebna za početak rada i rad Vlastitog pogona osiguravaju se u Proračunu 
Općine Gornja Stubica.  

Prihodi i rashodi Vlastitog pogona evidentiraju se u Proračunu Općine Gornja 
Stubica. 
 

Članak 8. 
Stručne poslove za potrebe Vlastitog pogona (računovodstvene, financijsko 

materijalne, pravne i dr.) obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Stubica. 
 

Članak 9. 
Godišnji plan i program Vlastitog pogona donosi upravitelj pogona uz prethodnu 

suglasnost općinskog načelnika.  
Vlastiti pogon može izvršavati godišnji plan i program u visini sredstava planiranih 

Proračunom Općine Gornja Stubica. 
Vlastiti pogon iskazuje učinke poslovanja sukladno važećim financijsko-

računovodstvenim propisima odnosno Zakonu o proračunu.  
 
 

Članak 10. 
Vlastiti pogon može stjecati opremu i drugu pokretnu imovinu u visini sredstava 

planiranih Proračunom Općine Gornja Stubica za tekuću godinu, na temelju godišnjeg plana 
i programa Vlastitog pogona.  
 

Vlastiti pogon ne može bez prethodne suglasnosti općinskog načelnika stjecati, 
opterećivati i otuđivati nekretnine i drugu imovinu jedinice lokalne samouprave na kojoj se 
odvija poslovanje Vlastitog pogona.  
 

Članak 11. 
Nadzor nad poslovanjem Vlastitog pogona obavlja općinski načelnik.  
U obavljanju nadzora, općinski načelnik poduzima potrebne mjere i radnje u skladu 

sa zakonom i općim aktima Općine Gornja Stubica.  
 



 
Članak 12. 

Vlastiti pogon se ukida odlukom Općinskog vijeća Općine Gornja  Stubica.  
U slučaju ukidanja Vlastitog pogona, Općina Gornja Stubica preuzima svu imovinu, prava i 
obveze ukoliko se odlukom o ukidanju ne odredi drugačije.  
 
 

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

“Krapinsko – zagorske županije”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
 
I. PRAVNA OSNOVA 
 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio 
na snagu 4. kolovoza 2018. godine, određuju se načela komunalnog gospodarstva, 
obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, organizacijski oblici obavljanja 
komunalnih djelatnosti,građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje 
komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja 
važna za komunalno gospodarstvo.  
 

II.  OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA KOJA 
SE ŽELI POSTIĆI UREĐIVANJEM ODNOSA NA PREDLOŽENI NAČIN 

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18) u osnovi je 
zadržao iste organizacijske oblike obavljanja komunalnih djelatnosti (trgovačka društva, 
javne ustanova i služba – vlastiti pogoni koje osniva JLS).  

Člankom 133. Navedenog Zakona je propisano da su jedinice lokalne samouprave te 
društva i ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti dužni uskladiti akte o osnivanju, 
statute i druge opće akte s odredbama novog Zakona u roku od šest mjeseci od dana 
stupanja na snagu novog Zakona. Stoga je, pripremljem prijedlog ove Odluke o osnivanju 
Vlastitog pogona Općine Gornja Stubica, koji se usklađuje s odredbama novog Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

 
III. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE ODLUKE  

 
Za 2019. godinu nije potrebno Proračunom Općine osigurati dodatna sredstva za 

provođenje predložene Odluke, obzirom da se će tek kroz godinu uspjeti oformiti i staviti u 
funkciju. Za naredne proračunske godine potrebno je osigurati sredstva za poslovanje 
Vlastitog pogona. 
 
 


