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N a c r t:

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ 68/18)i 110/18), članka 18. Statuta Općine Dubrava  („Glasnik Zagrebačke županije“ 
broj: 20/09, 6/10, 9/13 i 4/18), i članka 63. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 20/09, i 9/13), Općinsko vijeće Općine Dubrava  
na 13. sjednici, održanoj _________________ 2019., donijelo sljedeću

O D L U K U
o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja

komunalnih djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz 
proračuna Općine Dubrava , a koje se na području Općine Dubrava  obavljaju temeljem 
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Članak 2.

Temeljem pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti pravnim 
ili fizičkim osobama, obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se financira isključivo iz proračuna 
Općine Dubrava ,

2. održavanje javne rasvjete u dijelu koji se financira isključivo iz proračuna Općine 
Dubrava ,

3. deratizacija,
4. dezinsekcija,
5. zbrinjavanje životinja,
6. iluminacija i dekoracija
7. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
8. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Članak 3.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta, podrazumijeva se 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.

Održavanje javne rasvjete je upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, 
uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne 
namjene.

Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu smanjenja populacije 
štetnih glodavaca: štakora, miševa i mišolikih glodavaca.

Dezinsekcija je pojam koji označava skup mjera i postupaka kojima uništavamo te 
kontroliramo populaciju štetnih insekata.

Zbrinjavanje životinja je postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama na 
području Općine Dubrava .

Iluminacija i dekoracija je postavljanje i održavanje prigodnog ukrašavanja Općine 
Dubrava  za državne, božićno-novogodišnje blagdane i druge manifestacije u organizaciji ili 
pod pokroviteljstvom Općine Dubrava .

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila 
podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna 
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ispravnost.
Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, 

popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Članak 4.

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti sklapa Općinski načelnik. 
Ugovor iz stavka 1. ovog 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 5.

Postupci odabira osoba s kojima se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjena tog ugovora provode se prema 
propisima o javnoj nabavi.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.

Ugovori o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti za obavljanje komunalnih 
djelatnosti iz ove Odluke sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka 
ugovorenog roka.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke 
županije.

KLASA: _________________ 
URBROJ: 238/05-01-19-1
Dubrava, ___________ 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
            ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

                                                                      OPĆINA DUBRAVA
                                                                            Općinsko vijeće

PREDSJEDNICA:
                             Kristina Gazec, 

v.r.
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                                                         OBRAZAC  
      sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg 
akta o kojem se provodi savjetovanje Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju 

komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 
povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Naziv gradskog upravnog tijela 
nadležnog za izradu nacrta Jedinstveni upravni odjel Općine Dubrava

Razdoblje internetskog savjetovanja 02.01.2019. – 30.01.2019 . 

Ime i prezime osobe, odnosno naziv 
predstavnika zainteresirane javnosti koja 
daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge 
na predloženi nacrt 
Interes, odnosno kategorija i brojnost 
korisnika koje predstavljate
Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi 
nacrt akta s obrazloženjem
Primjedbe i prijedlozi na pojedine članke 
predloženog nacrta s obrazloženjem
Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je 
sastavljala primjedbe i prijedloge ili osobe 
koja predstavlja zainteresiranu javnost, e-
mail ili drugi podaci za kontakt
Datum dostavljanja

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s 
imenom/nazivom sudionika savjetovanja, 
objavi na web stranici Općine Dubrava.

VAŽNA NAPOMENA:  Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektronske pošte: 
opcina.dubrava@zg.t-com.hr, zaključno do 02.02.2019. godine.
OBRAZAC  sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga odluke 
ili drugog općeg akta.                                                                              


