
Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti i 
članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 07/13), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 20.sjednici održanoj  13.12.2016.godine,  donosi 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Pravilnika poslovanja Vlastitog pogona 
za obavljanje komunalnih djelatnosti 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije br. 20/09) članak 6.  mijenja se i glasi: 
„U Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti ustrojavaju se slijedeća radna mjesta i 
poslovi: 
 

1. Upravitelj Vlastitog pogona      –   1 izvršitelj 
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske, 

ekonomske ili druge odgovarajuće struke 
Opis poslova: 
  -  Organizacija rada u vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti (dalje tekstu: vlastiti 
pogon). Organizira poslove iz područja komunalnog gospodarstva određenih Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu. 
       Organizira obavljanje poslove iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša. Obavlja poslove 
vezane za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem. Priprema akte iz Zakona o komunalnom 
gospodarstvu te u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine: prodaja i zakup, najam stanova. 
Obavlja obračun komunalnog doprinosa. Vodi organizaciju oko uređenja naselja i održavanja groblja, 
te objekata komunalne infrastrukture. Izrađuje izvješća iz područja komunalnog  gospodarstva, i 
druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika određenih Zakonom 
  

2. Komunalni djelatnik –  5 izvršitelja 
-   niža stručna sprema ili osnovna škola 

Opis poslova: 

 Obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina u Općini, održavanje 
zelenih površina, pješačkih staza i zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih 
igrališta, obavljanje sahrana (ukopa) na području općine, održavanje, čišćenje i uređenje 
groblja i ostale poslove po potrebi. 

 
3. Komunalni djelatnik – voditelj poslova namještenika – 1 izvršitelj 

- SSS strojarski tehničar 
 
Opis poslova: 
-Obavlja organizaciju poslova namještenika (komunalnih djelatnika), odgovara za materijalne resurse 
s kojima rade namještenici, obavlja poslove iz djelokruga rada Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalne djelatnosti, strojno i ručno održavanje groblja, obavlja sahrane odnosno ukope pokojnika 
na području općine Oriovac, održavanje javnih zelenih površina, nerazvrstanih cesta, odvoz otpada i 
druge poslove koje mu odredi načelnik, pročelnik i rukovoditelj odsjeka. 
 
 
 
 
 
 



 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije. 
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Oriovac, 13.12.2016.godine. 
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