REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:363-01/19-01/0002
URBROJ:2140/02-01-19-2
Đurmanec, 30. siječnja 2019.
Na temelju članka 26., 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18-Odluka Ustavnog
suda RH) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 8/13, 6/14 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 12. sjednici održanoj
30. siječnja 2019. godine donosi
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području općine Đurmanec

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom o komunalnim djelatnostima na području općine Đurmanec (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne
infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge
nužne za svakodnevni život i rad na području općine Đurmanec, utvrđuju se komunalne
djelatnosti od lokalnog značenja, način povjeravanja i obavljanja komunalnih djelatnosti te
druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Đurmanec.
Članak 2.
Na području općine Đurmanec obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:
A) komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:
1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
3. održavanje javnih zelenih površina
4. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
5. održavanje groblja
6. održavanje čistoće javnih površina
7. održavanje javne rasvjete.
B) uslužne komunalne djelatnosti:
8. usluge ukopa pokojnika
9. obavljanje dimnjačarskih poslova
10. komunalni linijski prijevoz putnika.

Odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod
pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.
U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje
i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.
Članak 3.
Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. ove Odluke, od lokalnog je značenja za
Općinu Đurmanec i obavljanje slijedeće komunalne djelatnosti:
a) održavanje prigodne ukrasne rasvjete.
Pod održavanjem prigodne ukrasne rasvjete podrazumijeva se postava i skidanje, te
održavanje uređaja i naprava prigodne ukrasne rasvjete (božićna i novogodišnja rasvjeta i druge
manifestacije), a koja se postavlja na javne površine, javne zgrade i stupove javne rasvjete uz
prometnice.
Članak 4.
Komunalne djelatnosti na području općine Đurmanec mogu obavljati:
1. trgovačko društvo u kojem Općina Đurmanec ima osnivačke udjele i suvlasništvo
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji
3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti.
II.

NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 5.

Trgovačkom društvu Krakom d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga, Krapina, Gajeva
20 (u daljnjem tekstu „Krakom d.o.o.“), kojem je Općina Đurmanec suvlasnik, povjerava se
obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti iz članka 2. i 3. ove Odluke:
1. održavanje javnih zelenih površina,
2. održavanje groblja,
3. održavanje čistoće javnih površina.
Krakom d.o.o. obavljat će povjerene mu komunalne djelatnosti u skladu sa važećim
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje
pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih prema tim propisima,
te na temelju ugovora koji zaključuje općinski načelnik i to:
-

za obavljanje djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne
infrastrukture temeljem godišnjeg ugovora sukladno Programu održavanja
komunalne infrastrukture Općine Đurmanec.

Krakom d.o.o. dužan je obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu i
postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo i posebnim
propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti, a jednom godišnje
društvo podnosi osnivaču izvješće o poslovanju.

Članak 6.
Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području
općine Đurmanec komunalnu djelatnost:
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- komunalni linijski prijevoz putnika.
Način i uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova
određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Postupak davanja koncesije provodi se u skladu s propisima kojima se uređuju
koncesije.
Odluku o davanju koncesije, odluku o izmjeni odluke o davanju koncesije, odluku o
poništenju postupka davanja koncesije i odluku o raskidu ugovora o koncesiji donosi Općinsko
vijeće.
Pripremne radnje za davanje koncesije sukladno propisima kojima se uređuju koncesije
provodi općinski načelnik.
Ugovor o koncesiji u ime Općine Đurmanec sklapa načelnik.
Članak 7.
Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području općine Đurmanec slijedeće komunalne
djelatnosti:
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje javne rasvjete
- usluge ukopa pokojnika
- održavanje prigodne ukrasne rasvjete.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. može se zaključiti
na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Opseg obavljanja poslova komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka određuje
se na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Đurmanec.
Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti iz članka 7. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora
provode se prema propisima o javnoj nabavi odnosno aktima Općine Đurmanec o provođenju
postupaka jednostavne nabave.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Općine Đurmanec
sklapa općinski načelnik.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Pravna i fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji
i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, sklopljenih na temelju Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 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, 94/13,
153/13, 147/14 i 36/15), nastavlja s radom do isteka važenja tih ugovora.

Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim
djelatnostima u Općini Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/10,
6/14).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
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