
 

               
 
    REPUBLIKA  HRVATSKA 
   ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA 
      OPĆINA  KRAVARSKO 
                NAČELNIK 
      

 

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 

57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 

144/12, 94/13, 153/13 i 147/14, 36/15), Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj  i  

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14), članka 44.  Statuta Općine 

Kravarsko  („Glasnik Zagrebačke županije“ 13/13) i članka 17. Odluke o izmjeni  Odluke o 

osnivanju Vlastitog pogona („Glasnik Zagrebačke županije“ 32-II/15), načelnik Općine 

Kravarsko  dana 12. siječnja  2016.  godine, donosi 

 

 

P R A V I L N I K 

o unutarnjem ustroju i poslovanju Vlastitog pogona 

Općine Kravarsko 
   

 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se: 

- unutarnje ustrojstvo Vlastitog pogona 

- komunalne djelatnosti koje će vlastiti komunalni pogon obavljati, 

- nazivi radnih mjesta, 

- opis poslova pojedinih radnih mjesta, 

- stručni i drugi uvjeti potrebni za njihovo obavljanje, 

- potreban broj izvršitelja  

- način upravljanja,  

- način planiranja poslova, 

- druga pitanja od značenja za rad i radne odnose u Vlastitom pogonu Općine Kravarsko   

 

II.  UNUTARNJE USTROJSTVO 

 

Članak 2. 

 

Vlastiti pogon obavlja komunalne poslove, kako slijedi: 

- održavanje i uređenje javnih površina (održavanje javnih zelenih površina, pješačkih 

staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova..) 

- održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu (čišćenje snijega, posipanje kolnika 

i pješačkih staza) 



- održavanje  nerazvrstanih  cesta u ljetnom periodu (košnja trave i sjeća raslinja uz 

prometnice) 

- održavanje i uređenje poljskih i šumskih puteva 

- postava ploča s  imenima ulica, oznaka naselja, općine i sl. 

- održavanje sportskih terena 

- saniranje ilegalnih odlagališta  

- pomoć  pri održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kravarsko 

 

 

Članak 3. 

 Pravne, administrativno-tehničke  i  opće  poslove  za Vlastiti pogon obavljati  će 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko. 

 Vlastiti pogon poslove će  obavljati na način utvrđen zakonom, drugim propisima, 

Statutom, te općim aktima Općine Kravarsko. 

 Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe. 

 Vlastiti pogon je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti u granicama 

utvrđenim zakonom i općim aktima Općine. 

 

Članak 4. 

 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 djelatnost 

od lokalnog značenja.  

 Vlastiti pogon obavlja poslove u opsegu i skladu sa svojim mogućostima, obzirom na 

svoj tehnički i ljudski potencijal, dok se za poslove koji su izvan njegovih mogućnosti odabiru 

izvršitelji sukladno Zakonu i aktima Općine Kravarsko.  

 

Članak 5. 

 

 Radom Vlastitog pogona upravlja upravitelj. Upravitelj organizira i vodi rad vlastitog 

pogona, te odgovara općinskom načelniku za njegov rad.  

 Upravitelja imenuje i razrješava općinski načelnik. 

  

Članak 6. 

Sredstva za rad Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti osiguravaju se u 

proračunu Općine Kravarsko. 

 

Članak 7. 

Vlastiti pogon daje godišnje i polugodišnje izvješće o radu pogona Općinskom načelniku i 

Općinskom vijeću.   

 

Članak 8. 

Na namještenike Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Kravarsko 

primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi koje se odnose na prijam, prava, obveze i odgovornosti namještenika. 

 

 

 

 

 



III. NAZIVI RADNIH MJESTA, OPISI POSLOVA, STRUČNI I DRUGI UVJETI 

 

Članak 9. 

 

U Vlastitom pogonu utvrđuju se nazivi radnih mjesta, stručni uvjeti za njihovo obavljanje, 

opis poslova i zadataka koji se na njima obavljaju, te broj izvršitelja, kako slijedi: 

 

 

1. Rukovatelj radnim strojem - strojar 

Kategorija: IV 

Klasifikacijski rang: 11 

Naziv: rukovoditelj radnim strojem (strojar) 

Stručna sprema: SSS 

Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen ispit za 

 propisanu kategoriju 

Broj izvršitelja 1 

Koeficijent za obračun plaće: 1,25 

Opis poslova:  

- održavanje i uređenje javnih površina 

- obavlja poslove ljetnog  i zimskog održavanja nerazvrstanih prometnica  

- obavlja poslove izgradnje poljskih i šumskih putova 

- vodi dnevnik rada 

- sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o radu  

- održava stroj 

- obavlja ostale poslove po nalogu načelnika Općine   

 

 

IV.  PRIJELAZNE  ODREDBE  

 

 

Članak 10. 

 

Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu osmog dana od dana objave  na Oglasnoj ploči Općine 

Kravarsko.                                                              

 

 

 

 

KLASA: 119-01/16-01/01 

URBROJ: 238-17-16-01 

Kravarsko, 12. siječanj 2016. godine 

 

 

NAČELNIK 

 

                                                                                            Vlado Kolarec 

 

 

 



 

OPĆINA KRAVARASKO  

 

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 

 

VLASTITI POGON 

 

 

 

 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA: 

 

 održavanje i uređenje javnih površina  20 % 

 održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu (čišćenje snijega, posipanje kolnika i pješačkih staza) 20% 

 odražavanje  nerazvrstanih  cesta u ljetnom periodu (košnja trave i sjeća raslinja uz prometnice) 20% 

 održavanje i uređenje poljskih i šumskih puteva  20% 

 obavlja druge poslove po nalogu Načelnika 20% 
 

 

Broj radnog 

mjesta 

Naziv radnog 

mjesta 
Kategorija 

Namještenik II 

potkategorije 
Razina 

Klasifikacijski 

rang 

Naziv 

ustrojstvene 

jedinice 

Broj izvršitelja 

1.  
Rukovatelj radnim 

strojem (strojar) 
IV Tehničar 1 11 Vlastiti pogon 1 



OPIS STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA: 

 srednja stručna sprema 

 najmanje jedna godina radnog iskustva iskustva na odgovarajućim poslovima 

 vozačka dozvola B kategorija i  položen ispit za propisanu kategoriju za upravljanje radnim strojem 

 

 

 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA 

 

Složenost poslova 
 

Niža razina složenosti u obavljanju poslova. 

 

 

Samostalnost u radu: 

 

Samostalno obavlja poslove iz svog opisa radnog mjesta, a u skladu s 

uputama i nadzorom  načelnika općine. 

 

 

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: 

 

Stalna komunikacija sa službenicima Odjela. 

Komunikacija sa strankama  (neposredno, telefonom, e-mailom i pisanim 

putem). 

 

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: 

 

Odgovara za sredstva koja su mu povjerena za obavljanje poslova. 

 

 


