
Na temelju članka 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 pročišćeni 
tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09 ) i članka 25. Statuta općine Gradac, Općinsko vijeće općine 
Gradac na svojoj 7. sjednici održanoj 20. travnja 2010. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih 
 

djelatnosti na području općine Gradac 
 
  
 
      I  OPĆE ODREDBE 
 
      Članak 1. 
 
            Ovom odlukom osniva se vlastiti pogon općine Gradac za obavljanje komunalnih djelatnosti te 
se određuje njegovo ustrojstvo i način rada pogona. 
 
            Pogon nema svojstvo pravne osobe. 
 
  
 
           II  POSLOVI POGONA 
 
                                                                 Članak 2. 
 
            Pogon se osniva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti: 
 
1.       Čišćenje i djelomično održavanje javnih površina (plaža, javnih zelenih površine, pješačkih staza, 
pješčane zone, trgova te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja kada se ti dijelovi ne održavaju 
prema posebnim zakonima) 
 
2.       Čišćenje i djelomično održavanje nerazvrstanih cesta (krpanje udarnih rupa, manji građevinski 
radovi na održavanju općinskih ulica, nogostupa itd.) 
 
3.       Upravljanje i djelomično održavanje groblja na području općine Gradac 
 
4.       Organiziranje i održavanje reda u Luci Gradac te naplata lučkih pristojbi 
 
5.       Čišćenje i djelomično tekuće održavanje objekata u posjedu, odnosno u vlasništvu općine 
Gradac. 
 
  
 
                                                            Članak 3. 
 
            Pogon će obavljati djelatnosti iz članka 2. ove Odluke na području općine Gradac. 
 
  
 
            III  UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA POGONA 



 
                                                                 Članak 4. 
 
            Radom pogona rukovodi  upravitelj pogona. 
 
            U sklopu svojih ovlasti i poslova upravitelj pogona: 
 
            - odgovara za rad pogona i organizira obavljanje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, 
 
            - na temelju ovlasti općinskog načelnik upravitelj pogona sklapa ugovore  sa fizičkim ili pravnim 
osobama  za obavljanje pojedinih poslova za potrebe pogona, 
 
            - odgovara za materijalno i financijsko poslovanje  i za zakonitosti rada pogona. 
 
                                                                Članak 5. 
 
            Upravitelja pogona imenuje i razrješava općinski načelnik općine Gradac u skladu s Pravilnikom 
o unutrašnjem ustrojstvu vlastitog pogona. 
 
            
 
                                                                 Članak 6. 
 
            Popuna radnih mjesta pogona obaviti će se na temelju Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu 
vlastitog pogona. 
 
                                                                 Članak 7. 
 
            Stručne poslove za potrebe pogona (računovodstvene, pravne, personalne i dr.) obavljati će se 
u sklopu Jedinstvenog upravnog odjela  općine Gradac. 
 
  
 
            IV  ODGOVORNOST POGONA I NADZOR NAD NJEGOVIM RADOM 
 
                                                                 Članak 8. 
 
            Za kvalitetno obavljanje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke upravitelj pogona  i djelatnici 
pogona odgovaraju općinskom načelniku. 
 
  
 
                                                                 Članak 9. 
 
            Pogon podnosi izvješće o svom poslovanju Općinskom vijeću općine Gradac najmanje jedan (1) 
put godišnje najkasnije do 15. studenog tekuće godine. 
 
            Pogon je dužan sačiniti  i dostaviti izvješće o svom poslovanju i više puta u jednoj kalendarskoj 
godini, a najmanje jednom u tri mjeseca kada to od njega zatraži općinski načelnik općine Gradac. 
 
  
 



                                                             Članak 10. 
 
            Nadzor nad poslovanjem pogona provodi općinski načelnik općine Gradac. 
 
  
 
            V  SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA POGONA 
 
                                                             Članak 11. 
 
            Sredstva za rad  pogona osiguravaju se u proračunu općine Gradac. 
 
            Materijalna sredstva za rad pogona osigurava općina Gradac prema popisu sredstava koji će 
obaviti komisija općine Gradac i upravitelj pogona. 
 
  
 
            VI  AKTI POGONA 
 
                                                            Članak 12. 
 
            Akt pogona je Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu vlastitog pogona. 
 
            Akt pogona donosi upravitelj pogona uz suglasnost općinskog načelnika općine Gradac. 
 
  
 
            VII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
                                                            Članak 13. 
 
            Odluku o ukidanju pogona donosi Općinsko vijeće općine Gradac kada se obavljanje djelatnosti 
iz članka  2. ove Odluke organizira na drugi način predviđen Zakonom o komunalnom gospodarstvu 
(“Narodne novine” broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09). 
 
            Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti na području općine Gradac donesena na 6. sjednici Općinskog vijeća općine 
Gradac održanoj 16. ožujaka 2006. godine. 
 
  
 
                                                            Članak 14. 
 
            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu općine Gradac 
“Službeni glasnik”. 
 
            Klasa: 022-05/10-01/07 
            Urbroj: 2147-04/10-01 
            Gradac, 20. travnja 2010.  
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                         Branko Kosović 


