REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 33. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13. i 1/18.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 11.
sjednici od 28. studenoga 2018. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Općine Podgorač
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Podgorač (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 Podgorač, utvrđuju se komunalne djelatnosti od lokalnog
značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja
za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Podgorač.
Članak 2.
Na području Općine Podgorač obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:
a) komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
održavanje javnih zelenih površina,
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
održavanje groblja,
održavanje čistoće javnih površina,
održavanje javne rasvjete.

b) uslužne komunalne djelatnosti
1. usluge ukopa pokojnika,
2. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Sadržaj komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka pobliže je propisan Zakonom
o komunalnom gospodarstvu.
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Članak 3.
Komunalne djelatnosti na području Općine Podgorač mogu obavljati:
1. Vlastiti pogon Općine Podgorač,
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 POVJERAVANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI VLASTITOM POGONU OPĆINE PODGORAČ
Članak 4.
Vlastitom pogonu Općine Podgorač povjerava se obavljanje slijedećih komunalnih
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke:
–
–
–
–
–
–
–

održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
održavanje javnih zelenih površina,
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
održavanje groblja,
održavanje čistoće javnih površina,
usluge ukopa.
Članak 5.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 4. ove Odluke povjerava se Vlastitom
pogonu Općine Podgorač na neodređeno vrijeme.
Vlastiti pogon Općine Podgorač obavljati će komunalne djelatnosti iz članka 4. ove
Odluke sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine
komunalne djelatnosti i Odlukama Općinskog vijeća Općine Podgorač.
Vlastiti pogon Općine Podgorač dužan je obavljati povjerene komunalne djelatnosti
kao javnu službu i postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo
sukladno Zakonu koji uređuje komunalno gospodarstvo.
III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI
Članak 6.
Pravne ili fizičke osobe na temelju Ugovora o koncesiji, mogu obavljati na području
Općine Podgorač slijedeće komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke:
–

obavljanje dimnjačarskih poslova.
Članak 7.

Postupak davanja koncesije provodi se u skladu sa Zakonom o koncesijama i Zakonom
o komunalnom gospodarstvu.
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IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA
O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 8.
Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog Ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Podgorač slijedeće komunalne djelatnosti
iz članka 2. ove Odluke:
–
–

održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje javne rasvjete.
Članak 9.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa Ugovor o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti, te sklapanje, provedba i izmjene tog Ugovora provode se prema propisima o
javnoj nabavi.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti i Ugovori o koncesiji za obavljanje
komunalnih djelatnosti zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka roka
na koji su zaključeni ili do raskida istih.
Članak 11.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 8/09.) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13. i 3/15.).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Podgorač".

Klasa: 363-04/18-01/10
Urbroj : 2149/04-02/18-02
Podgorač, 28. studenoga 2018.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.

