Na temelju članka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete
na 3. sjednici, 28. kolovoza 2013. donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Vlastitog pogona Općine Podravske Sesvete
za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Podravske Sesvete
l. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona Općine Podravske Sesvete za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Općine Podravske Sesvete osniva se Vlastiti pogon Općine
Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) i utvrđuju se odredbe o:
1. komunalnim djelatnostima koje će Vlastiti pogon obavljati,
2. području na kojem će se obavljati komunalne djelatnosti,
3. unutarnjem ustrojstvu, organiziranju poslova i poslovodstva Vlastitog pogona,
4. sredstvima koja su potrebna za početak rada Vlastitog pogona te načinu njihovog
pribavljanja ili osiguranja,
5. aktima poslovanja u Vlastitom pogonu,
6. iskazivanju učinka poslovanja,
7. ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge vrste posebne
imovine Općine Podravske Sesvete na kojoj se odvija poslovanje Vlastitog pogona,
8. načinu nadzora poslovanja Vlastitog pogona od strane Općine Podravske Sesvete,
9. imenovanju i razrješenju upravitelja Vlastitog pogona,
10. ukidanju Vlastitog pogona,
11. ostalim pitanjima značajnim za rad Vlastitog pogona.
Članak 2.
Vlastiti pogon djeluje kao komunalno-tehnička javna služba za obavljanje komunalnih
djelatnosti na području Općine Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: Općina) kao samostalna
ustrojstvena jedinica bez posebnih organizacijskih jedinica, unutar Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Podravske Sesvete.
Članak 3.
Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.
Članak 4.
Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju komunalnih djelatnosti sukladno zakonu, ovoj
Odluci i drugim općim aktima.
II. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE OBAVLJA VLASTITI POGON
Članak 5.
Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:
1. Održavanje čistoće,
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2. Održavanje javnih površina,
3. Održavanje nerazvrstanih cesta,
4. Održavanje groblja,
5. Odvodnja atmosferskih voda,
6. Održavanje stočne vage.

Članak 6.
Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se čišćenje javnih površina (uklanjanje blata i
snijega, smeća, ambalaže i drugih nečistoća), pražnjenje i održavanje košara za smeće na
površinama na kojima to nisu po Odluci o komunalnom redu („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 3/00) dužne činiti druge pravne i fizičke osobe i slično.
Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih
igrališta i javnih prometnih površina, živica, cvjetnjaka, košnja trave, čišćenje, obrezivanje i
uklanjanje suhih i oštećenih stabala, održavanje zelenila te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz
naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se naročito organiziranje radova na
tekućem održavanju, kao što su: popravci kolnika, trupa ceste, održavanje potpornih i obložnih zidova
i objekata na cesti, nasipavanje cesta šljunkom, postavljanje i održavanje prometne signalizacije
čišćenje snijega i posipavanje solju, dogradnja bankina, ugradnja rubnjaka, mostova i drugih prijelaza
vodotoka.
Pod održavanjem groblja razumijeva se uređivanje i održavanje prostora i zgrada za obavljanje
ispraćaja, sahrane te ukop pokojnika, a naročito redovito košenje trave, održavanje spomen – obilježja
i odvoz smeća.
Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se gradnja, organiziranje čišćenja i
održavanje odvodnih jaraka uz javne površine i na javnim površinama.
Pod održavanjem stočne vage podrazumijeva se održavanje čistoće prostora oko vage i same
vage, tehničko održavanje ispravnosti vage te davanje usluga uporabe vage.
Članak 7.
Vlastiti pogon obavlja djelatnosti iz članka 6. ove Odluke na području Općine.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO I ORGANIZACIJA POSLOVANJA VLASTITOG POGONA
Članak 8.
Prava i obveze Vlastitog pogona stječe Općina.
Članak 9.
Vlastitim pogonom upravlja upravitelj.
Upravitelja Vlastitog pogona imenuje i razrješava općinski načelnik Općine Podravske
Sesvete (u daljnjem tekstu: općinski načelnik).
Upravitelj organizira rad i vodi poslove Vlastitog pogona, te odgovara za materijalno i
financijsko poslovanje i zakonitost rada Vlastitog pogona općinskom načelniku.
Upravitelj sklapa ugovore s fizičkim i pravnim osobama u obavljanju redovne djelatnosti
Vlastitog pogona u granicama ovlasti koje određuje općinski načelnik.

-3Članak 10.
Upravitelj Vlastitog pogona rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima,
obvezama i odgovornostima fizičkih i pravnih osoba, te obavlja druge javne ovlasti koje su mu
posebnim propisima i ovom Odlukom stavljene u nadležnost.
Stručne, administrativno-tehničke i opće poslove za Vlastiti pogon obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine Podravske Sesvete.
Članak 11.
Potreban broj djelatnika, opis poslova i zadaća s uvjetima za njihovo obavljanje i druga
pitanja vezana za organizaciju, ustroj i rad Vlastitog pogona uređuju se općim aktima kojima je
uređeno i ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu:
Jedinstveni upravni odjel).
IV. SREDSTVA ZA RAD I OBAVLJANJE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA
Članak 12.
Sredstva za rad Vlastitog pogona osiguravaju se iz:
- naplaćenih iznosa komunalnih usluga,
- komunalne naknade,
- proračuna Općine,
- donacija i drugih izvora.
Članak 13.
Cijene komunalnih usluga rješenjem utvrđuje upravitelj Vlastitog pogona uz prethodnu
suglasnost općinskog načelnika.
Članak 14.
Sredstva za redovnu djelatnost Vlastitog pogona, na temelju godišnjeg programa rada,
utvrđuju se proračunom Općine.
Članak 15.
Imovina potrebna za obavljanje djelatnosti Vlastitog pogona ne može se stjecati, opterećivati i
otuđivati bez odluke općinskog načelnika ili odluke Općinskog vijeća.
V. NADZOR I UKIDANJE VLASTITOG POGONA
Članak 16.
Nadzor nad radom Vlastitog pogona obavlja općinski načelnik.
Upravitelj Vlastitog pogona dužan je podnijeti izvješće o radu Vlastitog pogona općinskom
načelniku kad to on zatraži, a najmanje jednom godišnje.
Općinski načelnik dostavlja izvješće o radu Vlastitog pogona Općinskom vijeću najmanje
jednom godišnje.
Članak 17.
Vlastiti pogon će se ukinuti i prestati s radom ako:
- za obavljanje komunalnih djelatnosti Općina osnuje trgovačko društvo ili javnu ustanovu,
- se obavljanje komunalnih djelatnosti ugovorom povjeri fizičkoj ili pravnoj osobi,
- se obavljanje komunalnih djelatnosti povjeri fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju ugovora o
koncesiji.
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Odluku o ukidanju Vlastitog pogona donosi Općinsko vijeće.
VI. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 19.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju vlastitog pogona
Općine Podravske Sesvete za obavljanje komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 12/99) i Odluka o privremenom uređivanju obavljanja poslova
komunalnih javnih službi na području Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 3/00).
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE
KLASA: 363-02/13-01/03
URBROJ: 2137/24-13-1
Podravske Sesvete, 28. kolovoza 2013.
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