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URBROJ: 2133/18-01-11-1
Žakanje, 07. srpnja 2011.

Temeljem članka 4., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (Narodne novine, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 
3. i 4. Zakona o koncesijama (Narodne novine, 128/08) i članka 43. Statuta Općine Žakanje 
(Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09), Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 20. sjednici 
održanoj 07. srpnja 2011. godine donijelo

ODLUKU
O komunalnim djelatnostima
na području općine Žakanje 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o komunalnim djelatnostima na području općine Žakanje utvrđuju se 

komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području općine Žakanje, način i uvjeti obavljanja 
komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti. 

Članak 2.
Na području općine Žakanje obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti: 
1. opskrba pitkom vodom,
2. održavanje čistoće, 
3. odlaganje komunalnog otpada,
4. održavanje sustava za pročišćavanje otpadnih voda  
5. održavanje javnih površina
6. održavanje groblja
7. prijevoz pokojnika
8. obavljanje dimnjačarskih poslova 
9. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama  
10. održavanje javne rasvjete
11. rad stroja i prijevoz kamenog materijala
12. nabava kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 3.
Pod opskrbom pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i 

isporuke vode za piće. 
Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz 

komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima. 
Pod odlaganjem komunalnog otpada razumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje 

komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na
temelju posebnih propisa.



Pod održavanjem sustava za pročišćavanje otpadnih voda razumijeva se upravljanje i 
održavanje objekata i uređaja sustava za pročišćavanje i otpadnih voda 

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih 
površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih 
igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti
dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje
ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop pokojnika. 

Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta
smrti do mrtvačnice na groblju. 

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole 
dimovodnih objekata i uređaja za loženje. 

Pod crpljenjem, odvozom i zbrinjavanjem fekalija iz septičkih jama razumijeva se  
Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje i održavanje objekata i

uređaja javne rasvjete. 
Pod radom stroja i prijevoza kamenog materijala razumijeva 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. 

II.  NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

Članak 4.
Komunalne djelatnosti na području općine Žakanje obavljaju: 

1. Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje 
2. Komunalno Ozalj d.o.o.
3. pravna i fizička osoba na temelju Ugovora o koncesiji 
4. pravna ili fizička osoba na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 

Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na 

području općine Žakanje: 
1. održavanje javnih površina
2. održavanje groblja
Komunalne djelatnosti navedne u prethodnom stavku ovog članka obavljat će namještenik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje, a njehovo obavljanje financirati će se iz 
Proračuna Općine Žakanje. 

Članak 6.
Komunalno Ozalj d.o.o. obavlja slijedeće komunalne djelatnosti na području općine 

Žakanje:
1. opskrba pitkom vodom
2. održavanje čistoće 
3. odlaganje komunalnog otpada
4. Održavanje sustava za pročišćavanje otpadnih voda 

Članak 7.
Pravne i fizičke osobe na temelju Ugovora o koncesiji mogu obavljati na području 

općine Žakanje slijedeće komunalne djelatnosti: 
1. Prijevoz pokojnika
2. Obavljanje dimnjačarskih poslova 
3. Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama 



Članak 8.
Pravne i fizičke osobe na temelju pisanog Ugovora o povjeravanju komunalnih 

djelatnosti mogu obavljati na području općine Žakanje slijedeće komunalne djelatnosti: 
1. Održavanje javne rasvjete,
2. Rad stroja i prijevoz kamenog materijala,
3. Nabava kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta

II. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 9.
Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja 

koncesije u Narodnim novinama Republike Hrvatske, a završava konačnošću odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje Općinski načelnik Općine Žakanje (u 
daljnjem tekstu: načelnik). 

Koncesija se daje pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti koja se 
daje u koncesiju.

Koncesija se može dati na rok ne duži od 30 godina.
Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Žakanje, a koristi se za 

građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

Članak 10.
Postupak javnog natječaja za dodjelu koncesije provodi Stručno povjerenstvo za 

koncesiju (u nastavku teksta: Povjerenstvo) koje imenuje načelnik, posebno za svaki postupak 
za pojedine komunalne djelatnosti iz članka 7. ove Odluke. Povjerenstvo se sastoji od tri člana 
i tri zamjenika.

Članak 11.
Postupak odabira ponude provodi Povjerenstvo iz prethodnog članka ove Odluke na 

način i po postupku određenom u članku 15. ove Odluke i na temelju mjerila utvrđenih u 
članku 16. ove Odluke 

Članak 12.
Javni natječaj za dodjelu koncesije mora sadržavati: 

1. djelatnost za koju se daje koncesija,
2. vrijeme za koje se daje koncesija,
3. vrstu i opseg poslova,
4. iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja, 
5. potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora o koncesiji,
6. način, mjesto i rok za podnošenje ponuda, 
7. rok važenja ponude,
8. dokumentacija koja je potrebna kao prilog ponudi,
9. uvjete za odabir najpovoljnije ponude

Članak 13.
Ponude se podnose u zapečaćenom omotu u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje 

neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom «NE OTVARATI!- ZA NATJEČAJ ZA 
DODJELU KONCESIJE» u roku od najviše 15 dana od dana obave natječaja, na adresu: 
Općina Žakanje, Žakanje 58, 47 276 Žakanje. 



Članak 14.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

1. Izvod iz  poslovnog , sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog ili drugog 
odgovarajućeg registra 

2. Izjava da nije pokrenut stečajni postupak se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno 
da nisu u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nisu već obustavili 

3. dokaz o nekažnjavanju
4. potvrda Porezne uprave o stanju duga
5. reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja 
6. Izjava o raspolaganju potrebnom tehničkom opremom za obavljanje komunalnih 

djelatnosti koje su predmet natječaja 

Članak 15.
Povjerenstvo provest će postupak otvaranja pristiglih ponuda istovremeno s istekom 

roka za dostavu ponuda.
Otvaranju pristiglih ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni 

predstavnici.
O tijeku postupka otvaranja pristiglih ponuda vodi se zapisnik.
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu odabranog 

ponuditelja, te isti uputiti načelniku. 
Načelnik će, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje se uz njih prilažu, 

razmotriti zaključak iz prethodnog stavka ovog članka, te predložiti Općinskom vijeću Općine 
Žakanje donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, koji će se povjeriti obavljanje 
komunalnih poslova na temelju ugovora o koncesiji.

Članak 16.
Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena naknada 

za koncesiju.

Članak 17.
Odluka o davanju koncesije obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se daje koncesija,
2. vrijeme na koje se koncesija daje,
3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju, 
4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu, 
5. obavezu koncesionara,
6. drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirao davanje koncesije.

Članak 18.
Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se Ugovor o koncesiji.
Ugovor o koncesiji s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa načelnik. 
Ugovor o koncesiji osim obveznog sadržaja prema Zakonu o koncesijama, obavezno

sadrži:
1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,
2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,
3. visina i način plaćanja naknade za koncesiju, 
4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu, 
5. prava i obveze davatelja koncesije,
6. prava i obveze korisnika koncesije,
7. uvjete otkaza ugovora,
8. ugovorne kazne.



IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU PISANG UGOVORA

Članak 19.
Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog Ugovora

provodi se prikupljanjem ponuda.

Članak 20.
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda za najmanje pet (5)

ponuditelja.

Članak 21.
Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati:

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,
2. vrijeme za koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način obračuna i rok plaćanja, 
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora,
6. način, mjesto i rok podnošenja ponuda, 
7. rok važenja ponuda,
8. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
9. uvjeti za odabir najpovoljnije ponude

Članak 22.
 Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:  

1. Izvod iz  poslovnog , sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog ili drugog 
odgovarajućeg registra 

2. Izjava da nije pokrenut stečajni postupak se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno 
da nisu u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nisu već obustavili 

3. dokaz o nekažnjavanju
4. potvrda Porezne uprave o stanju duga
5. reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja 
6. Izjava o raspolaganju potrebnom tehničkom opremom za obavljanje komunalnih 

djelatnosti koje su predmet natječaja 

Članak 23.
Kriterij na kojem se temelji odabir najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena. 

Članak 24.
Postupak prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu postupka.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.
O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Članak 25.
Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće Općine Žakanje 

donosi Odluku o izboru fizičke ili pravne osobe, kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih 
djelatnosti.

Članak 26.
Na temelju Odluke iz članka 25. ove Odluke Općinski načelnik sklapa Ugovor o 

povjeravanju određenih komunalnih poslova, koji obavezno sadrži: 
1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način određivanja cijena za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, 



5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se na rok ne duži od četiri (4) godine. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.
Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih poslova iz komunalnih

djelatnosti ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih. 

Članak 28.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na

području općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 02/08) 

Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja i obajvit će se u «Službenom 

glasniku Općine Žakanje». 

Predsjednik
        Općinskog vijeća
             Zlatko Bućan 


