REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće
KLASA: 363-02/19-01/1
URBROJ: 2133/18-01-19-1
Žakanje, 07. veljače 2019.
Na temelju članka 21., članka 26., članka 33. stavka 1, članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 68/18) i članka 26. Statuta Općine Žakanje („Službeni
glasnik Općine Žakanje“, 03/09, 01/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Žakanje na 10. sjednici održanoj 07.
veljače 2019. godine donijelo je
ODLUKU
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Žakanje (u daljnjem tekstu: Odluka) pobliže
se određuju komunalne djelatnosti te način obavljanja tih djelatnosti na području Općine Žakanje.
Članak 2.
Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne
infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava
održavanje komunalne infrastrukture) i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju
usluge nužne za svakodnevni život i rad (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti) na području Općine
Mače.
KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 3.
Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture u smislu ove Odluke

su:
1. održavanje javnih zelenih površina,
2. održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja,
3. održavanje čistoće javnih površina (osim zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta);
4. održavanje javne rasvjete,
5. prijevoz i rad stroja za potrebe Općine Žakanje
6. nabava kamenog materijala za potrebe Općine Žakanje
Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog
otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih
i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala
za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.
Pod održavanjem groblja i mrtvačnica unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za
obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete,
uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.
Pod prijevozom i radom stroja podrazumijevaju se radovi i prijevoz potrebni za održavanje odnosno
izgradnju komunalne infrastrukture na području općine Žakanje.

Pod nabavom kamenog materijala razumijeva se nabava kamenog materijala za potrebe održavanja
odnosno izgradnju komunalne infrastrukture na području općine Žakanje.
Članak 4.
Uslužne komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:
1. obavljanje dimnjačarskih poslova
Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za
loženje u građevinama.
OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 5.
Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, odnosno uslužne
komunalne djelatnosti iz ove Odluke može obavljati:
1. služba- vlastiti pogon koji osniva Općina Žakanje,
2. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji i
3. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.
KOMUNALNA DJELATNOST KOJU OBAVLJA VLASTITI POGON
Članak 6.
Komunalna djelatnost koju može obavljati služba-vlastiti pogon koji osniva Općina Žakanje su:
1. održavanje javnih zelenih površina
2. održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja
3. održavanje čistoće javnih površina (osim zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta);
KOMUNALNA DJELATNOST KOJA SE OBAVLJA NA TEMELJU KONCESIJE
Članak 7.
Komunalna djelatnost koju mogu obavljati pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji je:
1. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se prema propisima kojima se
uređuju koncesije.
KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA O OBAVLJANJU
KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 8.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalne
djelatnosti su:
1. održavanje javne rasvjete,
2. prijevoz i rad stroja za potrebe Općine Žakanje
3. nabava kamenog materijala za potrebe Općine Žakanje
Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
provodi se prema propisima kojima se uređuje javna nabava.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području
Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“, 03/11.)
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Žakanje“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bućan

