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Na temelju članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Kaptol i članka 47. Statuta općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 
03/09) Općinski načelnik Općine Kaptol dana 01. listopada 2010.godine donosi

P R A V I L N I K
o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Vlastitog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na području Općine Kaptol 

Članak 1.
Ovim Pravilnikom ureduje se unutarnje ustrojstvo Vlastitog pogona  za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na području Općine Kaptol (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon), način 
rada i poslovanja, broj potrebnih djelatnika te opis i popis osnovnih poslova i radnih zadaća sa 
stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova.

Članak 2.
Djelokrug, način rada i upravljanja Vlastitog pogona određen je Odlukom o osnivanju 

Vlastitog pogona  za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Kaptol („Službeni 
glasnik Općine Kaptol“, broj 03/10.).

Članak 3.
Radom Vlastitog pogona rukovodi Upravitelj, odnosno do primanja u službu 

Upravitelja
Voditelj odsjeka za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Kaptol.

Članak 4.
U Vlastitom pogonu utvrđuju se sljedeća radna mjesta službenika i namještenika s 

opisom poslova,stručnim i drugim uvjetima te brojem izvršitelja kako slijedi:
Red.
broj

Osnovni podaci o 
radnom 
mjestu/kategorije 
radnog mjesta

Broj 
izvršitelja

Opis poslova i zadaća Stručni uvjeti

1 UPRAVITELJ 
POGONA-voditelj 
poslova 
namještenika
Namještenik I. 
potkategorije
Klasifikacijski 
rang: 10

1 Upravitelj organizira i upravlja
radom Vlastitog pogona, donosi i 
potpisuje akte poslovanja koji 
proizlaze iz redovnog obavljanja
komunalnih djelatnosti, odgovoran 
je za zakonitost rada te za 
materijalno i financijsko poslovanje
Vlastitog pogona, nadzire rad i 
rukovodi organizacijom rada 
Vlastitog pogona, prati propise 

- IV. stupanj
stručne spreme
(SSS), općeg,
građevinskog ili
tehničkog smjera,
- 4 godine radnog
iskustva, 
- položen vozački ispit B
kategorije.



vezane uz poslovanje Vlastitog 
pogona, vodi brigu o zaštiti na radu 
djelatnika i zaštiti imovine, vodi 
evidenciju na radu, predlaže 
Godišnji plan i program rada 
Vlastitog pogona te podnosi 
izvješće o izvršenju Godišnjeg 
plana i programa rada, nadzire
provođenje Odluke o grobljima te 
vodi grobne očevidnike i registar 
umrlih osoba na području Općine
Kaptol, priprema
prvostupanjska rješenja o dodjeli 
grobnog mjesta na korištenje te 
vodi evidenciju uplata naknada
kod dodjele grobnog mjesta i 
godišnje grobne naknade za 
korištenje grobnog mjesta, zaprima
zahtjeve za obavljanje sahrana te 
organizira, rukovodi i vodi 
evidenciju sahrana na području
Općine Kaptol, brine se o 
održavanju, registraciji i
tehničkoj ispravnosti vozila i 
strojeva Vlastitog pogona te obavlja 
i druge poslove koje mu povjeri 
Općinski načelnik.

2. KOMUNALNI 
RADNIK 
Namještenici II. 
potkategorije
Klasifikacijski 
rang: 13

3 Komunalni radnik
obavlja poslove na
održavanju, čišćenju i
uređenju javnih površina,
održava zelene površine i
nerazvrstane ceste, obavlja
poslove na održavanju,
čišćenju i uređenju groblja,
pješačkih staza, oborinskih
kanala, trgova, parkova,
dječjih igrališta, sajmišnih
prostora i javnih prometnih
površina, obavlja poslove
na hortikulturalnom
uređenju javnih površina,
kao što je sadnja i njega
sadnica, drveća, cvijeća i
ukrasnog bilja te obavlja i druge 
poslove koje mu povjeri Upravitelj.

- niža školska sprema ili 
osnovna škola,
- položen vozački ispit B 
kategorije,
- 1 godina radnog staža,
- probni rad 3 mjeseca.

Članak 5.
Na djelatnike Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Kaptol 

primjenjuju se odredbe Zakona koji se primjenjuje na službenike i namještenike Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Kaptol, odnosno odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pa se upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti Općine Kaptol smatra čelnikom tijela, te je ovlašten da odlučuje o 
prijemu u službu, odnosno na rad, rasporedu na radno mjesto, kao i o drugim pravima i 
obvezama djelatnika Vlastitog pogona.



Plaća zaposlenih u Vlastitom pogonu određuje se prema posebnoj Odluci Općinskog vijeća 
Općine Kaptol.

Članak 6.
Do primanja u službu Upravitelja pogona o prijemu u službu, odnosno na rad, 

rasporedu na radno mjesto, kao i o drugim pravima i obvezama djelatnika Vlastitog pogona 
odlučuje općinski načelnik.

Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a  objavit će se  u „Službenom 

glasniku Općine Kaptol“.

    Općinski načelnik:

    Mile Pavičić, ing., v.r.


	Opis poslova i zadaća

