
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.: 

68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ br.: 6/13, 10/13, 2/18, 5/20, 5/21, 7/21-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Donji 

Kraljevec na svojoj ___ sjednici održanoj _____ 2022. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora 

na području Općine Donji Kraljevec 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora na području Općine 

Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati 

na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova fizičkoj ili pravnoj osobi na području 

Općine Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu: Općina), postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor 

o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora. 

 

II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

 

Članak 2. 

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalnih poslova fizičkoj ili pravnoj osobi su: 

1. održavanje nerazvrstanih cesta; 

1. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda; 

2. održavanje javnih zelenih površina; 

3. održavanje javne rasvjete; 

4. deratizacija; 

5. dezinsekcija; 

6. poslovi zbrinjavanja životinja; 

7. iluminacija i dekoracija. 

 

Članak 3. 

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom 

cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom 

održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito 

održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i 

cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima 

kojima je uređeno održavanje cesta. 

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i 

održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i 

površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom 

prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih  

isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, 

odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. 

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se obnova, održavanje i njega drveća, 

ukrasnog grmlja i drugog bilja, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog 

materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne 

rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne 

namjene. 

Pod pojmom deratizacije podrazumijeva se skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu 

smanjenja populacije štetnih glodavaca: štakora, miševa i mišolikih glodavaca. 
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Pod pojmom dezinsekcije podrazumijeva se skup mjera i postupaka kojima se uništava te 

kontrolira populaciju štetnih insekata. 

Pod poslovima zbrinjavanja životinja se podrazumijeva zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih 

životinja, sakupljanje i neškodljivo uklanjanje lešina stradalih na javnim prometnicama te skrb i 

zdravstvena zaštita životinja. 

Pod pojmom iluminacija i dekoracija podrazumijeva se postavljanje i održavanje prigodnog 

ukrašavanja na području Općine za državne, božićno-novogodišnje blagdane i druge manifestacije u 

organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine. 

 

III. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA I SKLAPANJE UGOVORA 

 

Članak 4. 

Postupak za povjeravanje komunalnih poslova za komunalne djelatnosti iz članka 2. Ove 

Odluke provodi se prema propisima o javnoj nabavi. 

Postupak za povjeravanje komunalnih poslova za komunalne djelatnosti procijenjene 

vrijednosti nabave do 200.000,00 kuna godišnje za robu i usluge te nabave radova procijenjene 

vrijednosti nabave do 500.000,00 kuna godišnje provodi se sukladno odredbama Pravilnika o 

jednostavnoj nabavi. 

Postupak za povjeravanje komunalnih poslova za komunalne djelatnosti godišnje procijenjene 

vrijednosti nabave 200.000,00 kuna i više za robu i usluge te nabave radova godišnje procijenjene 

vrijednosti nabave 500.000,00 kuna i više provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi 

(„Narodne novine“ br.: 120/16) i podzakonskih propisa. 

 

Članak 5. 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Općine sklapa općinski 

načelnik. 

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži: 

1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor; 

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor; 

3. vrstu i opseg komunalnih usluga; 

4. način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga; 

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 

 

Članak 6. 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 7. 

Ugovori o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti za obavljanje komunalnih 

djelatnosti iz ove Odluke sklopljeni prije donošenja Odluke ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka. 

 

Članak 8. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se 

mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Donji 

Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.: 14/13). 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske 

županije“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 
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PREDSJEDNIK 

Općinskog vijeća 

Mladen Taradi 

 

 

KLASA: 363-01/22-01/12 

URBROJ: 2109-6-01-22- 

Donji Kraljevec, ____________ 2022. godine 


