
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STUPNIK 

      OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

 

              Na temelju čl. 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravni (Narodne novine RH br. 86/08;61/11) i članka 32. Uredbe o 

klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH 

br. 74/10) i čl. 28.  Statuta  Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije br. 09/13) Općinski 

načelnik donosi   

 

 

    

                                                              PRAVILNIK 

                                                 o poslovanju Vlastitog pogona 
 

 

I   OPĆE ODREDBE 

 

                                                                Članak 1. 

 

              Ovim Pravilnikom uređuje  se   naziv radnih mjesta sa stručnim uvjetima i opisom 

poslova i radnih zadataka , način upravljanja pogonom, zasnivanje radnog odnosa   te druge 

pojedinosti značajne za rad pogona. 

 

 

                                                               Članak 2. 

               

              Pogon može obavljati poslove  kojima se osigurava trajno i kvalitetno obavljanje 

komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja koje su kao takve određene Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu kao i one koje će Općina svojom odlukom odrediti kao djelatnosti od 

lokalnog značenja. 

 

 

 

                                                             Članak 3. 

 

              Pogon je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti sukladno odredbama Zakona o 

komunalnom gospodarstvu  te Odluke o osnivanju Vlastitog pogona. 

 

 

 

 

 



                                                            Članak 4. 

 

              Pogon nema svojstvo pravne osobe. 

 

                                                       

                      

 

II  RADNA MJESTA U VLASTITOM POGONU 

 

                                                            Članak 5. 

 

              U Pogonu se utvrđuju slijedeća radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim 

uvjetima te brojem izvršitelja kako slijedi: 

 

 

Redni broj 1. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

 

Kategorija:                  I 

Potkategorija:             Rukovoditelj  

Klasifikacijski rang:  7 / Razina 2. 

 

Naziv:                        Upravitelj Vlastitog pogona 

 

Stručno znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik  građevinske struke 

                          najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

                          poznavanje rada na računalu  

                          položen državni stručni ispit 

 

Broj izvršitelja:   1 

 

OPIS POSLOVA 

 

- organizira i vodi rad pogona;                                                                                           50% 

- brine o materijalnom i financijskom poslovanju pogona;                                               20% 

- podnosi Izvješće Općinskom načelniku o radu pogona;                                                   5% 

- vodi brigu o stručnoj upotrebi strojeva, opreme i uređaja od 

strane djelatnika Vlastitog pogona;                                                                                  5% 

- na temelju ovlasti Općinskog načelnika sklapa ugovore s 

fizičkim i pravnim osobama                                                                                             10% 

- obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika                                                 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redni broj 2. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

 

Kategorija:                 IV 

Potkategorija:             Namještenici II potkategorije 

Klasifikacijski rang:  11. Razina 1. 

 

Naziv:                         Vozač 

 

Stručno znanje: srednja stručna sprema saobraćajne ili druge odgovarajuće struke 

                          položena C kategorija 

                          položen ispit za upravljanje radnim strojem ili obveza polaganja u roku od 

                          6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa 

 

Broj izvršitelja:   1 

 

 

OPIS POSLOVA: 

 

- upravljanje kamionom i drugim motornim vozilima                                                60% 

Vlastitog pogona 

- upravljanje drugim radnim strojevima po nalogu upravitelja                                   10% 

- briga o održavanju i tehničkoj ispravnosti vozila kojima se koristi  

      Vlastiti pogon                                                                                                            10% 

- ako ne postoji potreba upravljanja motornim vozilom i  

drugim radnim strojevima dužan je obavljati i druge povjerene 

      poslove iz djelokruga pogona                                                                                    10% 

- obavljanje drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika 

i upravitelja pogona                                                                                                   10% 

 

 

 

Redni broj 3. 

 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

 

Kategorija:                 IV 

Potkategorija:             Namještenici II potkategorije 

Klasifikacijski rang:  11. Razina 1. 

 

Naziv:                Vozač radnog stroja 

 

Stručno znanje: srednja stručna sprema saobraćajne ili tehničke  struke 

                          položena C kategorija 

                          položen ispit za upravljanje radnim strojem ili obveza polaganja u roku od 

                          6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa 

 

Broj izvršitelja:   1 



 

 

OPIS POSLOVA: 

 

- upravljanje radnim strojem – kombinirkom, a po potrebi 

i drugim radnim strojevima  ili motornim vozilima 

Vlastitog pogona                                                                                                             60% 

- briga o održavanju i tehničkoj ispravnosti prvenstveno  

 radnog stroja, ali i ostalih vozila i strojeva                                                                    20% 

- ako ne postoji potreba upravljanja radnim strojem ili 

 usljed njegovog kvara , dužan je obavljati i druge povjerene  

poslove iz djelokruga pogona                                                                                         10% 

- obavljanje drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika 

 i upravitelja pogona                                                                                                       10% 

 

 

 

 

Redni broj 4. 

 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

 

Kategorija:                 IV 

Potkategorija:             Namještenici II potkategorije 

Klasifikacijski rang:  13. Razina II. 

 

Naziv:                        Pomoćni radnik 

 

Stručno znanje: niža stručna sprema ili osnovna škola 

                          položena B kategorija 

 

Broj izvršitelja:   3 

 

 

OPIS POSLOVA: 

 

- obavljanje svih fizičkih poslova koji spadaju u nadležnost pogona 

posebno poslova koji se pojavljuju kao prethodni i naknadni 

poslovi u radovima obavljenim radnim strojem                                                            40% 

- rukovanje i  rad strojevima Vlastitog pogona  prilikom košnje, 

 čišćenja i svih drugih poslova vezanih uz održavanje 

 javnih površina u Općini                                                                                               40% 

- drugi poslovi iz djelokruga pogona po nalogu upravitelja 

 i Općinskog načelnika                                                                                                   20% 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  Članak 6. 

 

              Upravitelj pogona organizira i koordinira poslove  pogona te se brine o primjeni 

zakonskih propisa kojima se regulira predmetna djelatnost. 

              U obavljanju povjerenih mu poslova pripadaju mu prava i obveze utvrđene Zakonom, 

Statutom i ovim Pravilnikom kao i Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona. 

                 

 

                                                                  Članak 7. 

 

              Prilikom zasnivanja radnog odnosa s djelatnikom potrebno je poštovati postupak  

propisan  Zakonom i ovim Pravilnikom. 

              U  pogonu se mogu zaposliti vježbenici u skladu s odredbama Zakona. 

 

 

                                                                 Članak 8. 

 

              Djelatnici u  pogonu, prilikom obavljanja povjerenih poslova i zadataka imaju prava, 

dužnosti i odgovornosti utvrđene zakonom i drugim aktima donesenim u skladu sa zakonom. 

             Tijekom radnog odnosa djelatnici su se dužni pridržavati pravila struke i radne discipline. 

             Djelatnici su odgovorni za štetu koju prouzroče nestručnim upravljanjem strojem ili 

propustom prilikom održavanja stroja. 

             Štetu su dužni nadoknaditi Općini i eventualno nekoj vanjskoj fizičkoj ili pravnoj osobi 

kojoj je šteta počinjena kao posljedica nestručnog upravljanja strojem ili vozilom općine. 

                                                                

                                                                 Članak 9. 

 

              Osnovica za obračun plaće djelatnika pogona te sva ostala prava iz radnog odnosa 

ostvaruju se na način i uz uvjete utvrđene  Kolektivnim ugovorom, a u slučaju ako ista nisu 

regulirana, primjenjuju se odredbe Zakona. 

 

                                                                 Članak 10. 

 

              Sredstva za rad  pogona osiguravaju se u Proračunu Općine na temelju godišnjeg 

programa djelatnosti. 

 

 

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

                                                                  Članak 11. 

 

 

              Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poslovanju 

Vlastitog pogona KLASA:022-05/10-01/2;URBROJ:238/28-10-122  od 24. rujna 2010. i svi 

Pravilnici o izmjenama navedenog Pravilnika doneseni do dana stupanja na snagu ovog 

Pravilnika. 

 

 

 

 



                                                                   Članak 12. 

 

              Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na Oglasnoj ploči 

Općine Stupnik. 

                

 

KLASA:022-05/13-01/2 

URBROJ:238/28-13-101 

Stupnik, 22. svibnja 2013. 

                                                                                               Općinski načelnik 

                                                                                               Ivan Trgovec, dipl.iur. 

 

 

 

 

 

 


