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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
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Gornje Jesenje,  23. prosinca 2019. 

 

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

68/18 i 110/18) i članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“, broj 15/09, 11/13 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Jesenje na 17. sjednici održanoj 

dana 23. prosinca 2019. godine, donosi 

 

O D L U K U 

                 o određivanju djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora    

                                                   na području Općine Jesenje  

              

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju 

pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi na 

području Općine Jesenje.  

 

Članak 2. 

Komunalne djelanosti koje mogu obavljati fizičke ili pravne osobe na temelju ugovora 

o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Jesenje su: 

 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 

- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje javne rasvjete 

- održavanje javnih zelenih površina 

- održavanje čistoće javnih površina 

- održavanje groblja 

 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1.  može se 

zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

 

Opseg obavljanja poslova određene komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka 

određuje se na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture. 

 

 

 



 

Članak 3. 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti iz članka 2. stavak 2. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog 

ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi. 

 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Općine Jesenje sklapa 

Općinski načelnik. 

 

Članak 4. 

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost na temelju ugovora o 

povjeravanju komunalnih poslova, koji su sklopljeni na temelju Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ br.36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 69/01., 26/03. – 

pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 

94/13., 153/13., 147/14., i 36/15.), nastavljaju s radom do isteka važenja tih ugovora.  

 

Članak 4. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Jesenje  

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 15/06, 21/09 i 13/14). 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“.   

 

 

               PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

              Mirko Ranogajec 

 

 

 

 

 

 


