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Temeljem članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18), i članka 27. Statuta 
Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“, 03/09, 01/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Žakanje na 10. 
sjednici održanoj 07. veljače 2019. godine, donosi slijedeću 

ODLUKU O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA
OPĆINE ŽAKANJE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Općine Žakanje (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) radi obavljanja 

sljedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Žakanje:  
1. održavanje javnih zelenih površina- košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih

površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u 
parkovima, opreme u dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i 
drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina,

2. održavanje čistoće javnih površina- čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaćaju 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 Žakanje,  

3. blagdanske dekoracije  i dekoracije za turističke manifestacije, 
4. organiziranje i reguliranje prometa u mirovanju,
5. održavanje spomenika i spomen obilježja,
6. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, osiguravanje radova održavanja i sprječavanja nezakonitog 

djelovanja na javnim površinama,
7. javno oglašavanje, te održavanje i dopuna postojećih i izrada i ugradnja novih izložaka (panoa),  
8. označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada,  
9. nabava materijala i opreme za male komunalne poslove,
10. održavanje biciklističkih staza i turističke signalizacije na području Općine Žakanje,  
11. održavanje okoliša prirodnih znamenitosti i objekata kulturne baštine,
12. upravljanje i tekuće održavanje groblja u Žakanju i Pravutini i mrtvačnica u Žakanju, Zaluki Lipničkoj i Pravutini 
13. održavanje i upravljanje kotlovnicom
14. čišćenje i djelomično održavanje objekata u vlasništvu Općine Žakanje. 

Članak 2. 
Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.
Vlastiti pogon je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti određenih ovom Odlukom sukladno 

Zakonu o komunalnom gospodarstvu, na zakonu utemeljenim propisima i ovoj Odluci.

Članak 3. 
Vlastiti pogon osniva se kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela.



Članak 4. 
Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.
Upravitelja Vlastitog pogona imenuje i razrješava općinski načelnik. 
Upravitelj pogona je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje. 

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. 
Stručne poslove za potrebe Vlastitog pogona (računovodstvene, financijsko materijalne, pravne i dr.) 

obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje. 
Članak 7. 

Unutarnje ustrojstvo, organizacija poslovanja i način rada uređuju se pravilnikom o poslovanju Vlastitog 
pogona kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Žakanje.  

Članak 8. 
Sredstva potrebna za početak rada i rad Vlastitog pogona osiguravaju se u Proračunu Općine Žakanje. 

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 

Žakanje.

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

Općine Žakanje 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 Žakanje. 

Članak 12. 
Vlastiti pogon se ukida odlukom Općinskog vijeća Općine Žakanje.  
U slučaju ukidanja Vlastitog pogona, Općina Žakanje 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 Općine Žakanje. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽAKANJE 
Zlatko Bućan 


