REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAVARSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 3., 4.,11. i 15 Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta Općine
Kravarsko (Glasnik Zagrebačke županije 13/13) Općinsko vijeće Općine Kravarsko na 05.
sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
i načinu njihova obavljanja na području Općine Kravarsko
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom definiraju se komunalne djelatnosti, uvjeti i način njihovog
obavljanja, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti i poslova na
području Općine Kravarsko.
Članak 2.
Na području Općine Kravarsko se, u smislu članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu , obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti:
 prijevoz putnika u javnom prometu
 odlaganje komunalnog otpada
 održavanje javnih površina
 održavanje nerazvrstanih cesta
 javna rasvjeta
Članak 3.
Odredbama članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se
podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove
odluke.
Članak 4.
Osim komunalnih djelatnosti iz stavka 2. ovog članka, koje su definirane Zakonom o
komunalnom gospodarstvu, na području Općine Kravarsko (sukladno članku 3. stavak 13.
Zakona) smatraju se i slijedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje poljskih i šumskih puteva
2. održavanje nerazvrstanih cesta u smislu održavanja i čišćenja otvorenih
kanala (graba) i hitne intervencije na cestama
3. prigodno ukrašavanje Općine
4. održavanje igrališta i urbane opreme
5. postavljanje i održavanje oznaka ulica, parkova i trgova

Održavanje poljskih i šumskih puteva podrazumijeva održavanje puteva koji se ne održavaju
kao nerazvrstane ceste, a koristi ih veći broj korisnika za pristup poljoprivrednom i šumskom
zemljištu, odnosno značajne su za veći broj stanovništva.
Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi i koju se pristupačne većem broju korisnika, koje nisu razvrstane
u smislu posebnih propisa (zimska službe, tekuće održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje
i čišćenje otvorenih kanala (graba), hitne intervencije na cestama)
Prigodno ukrašavanje Općine podrazumijeva ukrašavanje i osvjetljenje Općine za blagdane,
državne praznike i prigodne manifestacije.
Održavanje igrališta i urbane opreme podrazumijeva održavanje i čišćenje nogometnog
igrališta, , autobusnih stajališta , dječjih igrališta, čekaonica na autobusnim stajalištima i
ostale urbana oprema na području Općine Kravarsko.
Postavljanje i održavanje oznaka ulica, parkova i trgova podrazumijeva se postavljanje novih i
zamjena istrošenih , oštećenih i nedostajućih ploča i stupova koji služe označavanju ulica,
parkova i trgova.
NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 5.
Komunalne djelatnosti na području Općine Kravarsko mogu se obavljati na sljedeći
način:





putem pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji
putem pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
putem trgovačkog društva čiji osnivač je Općina Kravarsko
putem službe- vlastitog pogona Općine Kravarsko
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Članak 6.
Na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Kravarsko obavljaju se slijedeće
komunalne djelatnosti:



odlaganje komunalnog otpada (skupljanje , odvoz i zbrinjavanje)
prijevoz putnika u javnom prometu (u nadležnosti Zagrebačke županije)

Članak 7.
Postupak davanja koncesije provodi se sukladno Zakonu o koncesijama koji je na
snazi u trenutku objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije i sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu.
Odluku o davanju koncesije donosi predstavničko tijelo.

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA TEMELJEM UGOVORA O
POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA
Članak 8.
Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova obavljaju se slijedeće
komunalne djelatnosti:
- održavanje nerazvrstanih cesta
- javna rasvjeta
Uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja
Članak 9.
Postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 8. ove
Odluke provodi se:
- prikupljanjem ponuda ili
- javnim natječajem
Ukoliko vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi
procijenjenu vrijednost nabave za robu i usluge do 200.000 kuna (bez PDV-a) i radova
procijenjene vrijednosti do 500.000 kuna (bez PDV-a), postupak prikupljanja ponuda provesti
će se sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi.
Ukoliko vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi
procijenjenu vrijednost nabave od 200.000,00 kn odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a , biti će
raspisan javni natječaj.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja iz stavka 1. ovog članka
donosi općinski načelnik.
Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu
postupka (u nastavku: Povjerenstvo), koje imenuje općinski načelnik.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i najmanje dva člana.
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će izraditi zapisnik o pregledu i ocjeni
ponuda koji će biti osnova za odabir ponude, te prijedlog uputiti općinskom načelniku,
zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama.
Općinski načelnik će razmotriti prijedlog za odabir ponude te isti uputiti Općinskom
vijeću na donošenje Odluke.
Odluku o izboru pravne ili fizičke osobe s kojom će se sklopiti ugovor donosi
Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće može donijeti Odluku da se ne prihvati niti jedna ponuda.
Najpovoljnija ponuda je ponuda s najnižom cijenom ili ekonomski najpovoljnija
ponuda (ovisno od kriterija navedenih u natječaju) koja zadovoljava sve uvjete natječaja.
Protiv odluke o izboru ponuditelja žalba nije dopuštena.

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA TEMELJEM UGOVORA
TRGOVAČKIM DRUŠTVOM ČIJI OSNIVAČ JE OPĆINA KRAVARSKO

SA

Članak 10.
Na temelju ugovora sa trgovačkim društvom čiji osnivač je Općina Kravarsko mogu se
obavljati sljedeći komunalni poslovi:
 održavanje nerazvrstanih cesta (u djelu zimske službe, tekuće održavanje
nerazvrstanih cesta, održavanje i čišćenje otvorenih kanala (graba), hitne intervencije
na cestama)
 održavanje javnih površina

VLASTITI POGON
Članak 11.
Vlastiti pogon može obavljati sljedeće komunalne poslove:
 održavanje nerazvrstanih cesta (u djelu zimske službe, tekuće održavanje
nerazvrstanih cesta, održavanje i čišćenje otvorenih kanala (graba), hitne intervencije
na cestama)
 održavanje javnih površina

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim
djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kravarsko ( Glasnik
Zagrebačke županije 20/09 ).
Članak 13.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Glasniku Zagrebačke
županije.

KLASA: 363-01/17-01/18
URBROJ:238-17-17-05-01
Kravarsko, 19. prosinca 2017.
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Općinskog vijeća
Zdravko Horvačić

