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OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 023-05/08-01/01
Ur.broj: 2188/06-01-14-2
Nijemci, 29. siječanj 2014g.

Na temelju članka 53. stavka 1. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 29. Statuta Općine Nijemci
(„Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 04/13), Općinsko vijeće
Općine Nijemci na sjednici održanoj 29. siječnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih odjela Općine Nijemci
Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu upravnih odjela Općine Nijemci KLASA: 023-05/0801/01; URBROJ: 2188/06-01-08-1od 06. lipnja 2008.g. iza članka 8. dodaju se članci
8a. i 8b. koji glase:
„Članak 8a.
Za obavljanje komunalnih djelatnosti Odlukom Općinskog vijeća Općine
Nijemci ustrojava se Vlastiti pogon koji nema svojstvo pravne osobe.
Vlastitim pogonom upravlja upravitelj kojeg imenuje i razrješava Općinski
načelnik.
Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanje Vlastitim pogonom utvrđuje se
pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona kojeg donosi
Općinski načelnik.
Do imenovanja upravitelja Vlastitim pogonom upravlja Općinski načelnik ili
osoba koju on za to pismeno ovlasti.
Članak 8b.
Na djelatnike Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti određenih
Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona Općine Nijemci primjenjuju se odredbe
zakona koji se primjenjuje na službenike i namještenike Upravnih odjela Općine

Nijemci, odnosno odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, pa se upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti smatra čelnikom ustrojstvene jedinice – pogona, te je ovlašten
odlučivati uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika o prijemu u službu, odnosno
na rad, rasporedu na radno mjesto, kao i o drugim pravima i obvezama djelatnika
Vlastitog pogona.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku
Vukovarsko-srijemske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Marijanović

