
 

 

             
REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-02/22-01/2 

URBROJ: 2133-13-4-22-3  

Josipdol, __. _________ 2022. 

  

 Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 

68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 30. članka 

Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 12/21 i 40/21), Općinsko vijeće 

Općine Josipdol na svojoj __. sjednici održanoj dana __. ________ 2022.  godine, donosi 

  
ODLUKU O  

 POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

 
OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

  

 Na području Općine Josipdol obavljaju se sljedeće komunalne  djelatnosti  kojima  se 

osigurava održavanje komunalne infrastrukture: 

 

1. održavanje nerazvrstanih cesta, 

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima  

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

4. održavanje javnih zelenih površina 

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja 

7. održavanje čistoće javnih površina  

8. održavanje javne rasvjete. 

 

Članak 2. 

 

 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. 

 

Članak 3. 

 

 Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila 

podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova 

funkcionalna ispravnost. 



 

 

 

Članak 4. 

 

 Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se 

upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda 

iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje 

služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim 

građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o 

vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. 

 

Članak 5. 

 

 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 

nasportskim i dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe 

održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. 

 

Članak 6. 

 

 Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, 

popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. 

 

Članak 7. 

 

 Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje 

prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i 

drugih površina unutar groblja. 

 

Članak 8. 

 

 Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva  se čišćenje površina javne 

namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od 

otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje 

je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne 

samouprave. 

 

Članak 9. 

 

 Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija 

javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje 

površina javne namjene. 

 

Članak 10. 

 

Radi obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke Općina Josipdol 

povjerava Komunalnom Josipdol d.o.o. na korištenje i upravljanje nekretnine na kojima se 

obavlja usluga. 



 

 

Komunalno Josipdol d.o.o. neće za korištenje i upravljanje nekretninama iz stavka 1. 
ovog članka plaćati naknadu, budući je društvo u vlasništvu Općine i s obzirom na činjenicu 
da se radi o obavljanju komunalnih djelatnosti koje su neprofitne i od javnog su interesa. 

 

Članak 11. 

 

 Komunalno Josipdol d.o.o. je obvezno sve povjerene mu komunalne djelatnosti iz 

članka 1. ove Odluke obavljati savjesno i skladu s pravilima struke, pridržavajući se načela 

komunalnog gospodarstva. 

 

Članak 12. 
 

Komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke povjeravaju se na obavljanje 
Komunalno Josipdol d.o.o. na neodređeno vrijeme. 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju 

obavljanja komunalnih djelatnosti (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 1/19). 

 

Članak 15. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke 

županije''. 

 

           Predsjednica Općinskog vijeća 

 

                                                                                               

                                                                                                      Anđelina Božičević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O BR A Z L O Ž E N J E 
uz prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti  

 

 

1. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 34. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike 

Hrvatske i 32/20) i članka 30. članka Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke Županije'', 

broj 12/21 i 40/21) kojima je propisana nadležnost Općinskog vijeća Općine Josipdol za 

donošenje ove Odluke. 

 

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovom odlukom, te svrha koja se želi 

postići uređenjem odnosa na predloženi način 
 

Ovaj prijedlog Odluke pokrenut je radi usklađivanja postojeće Odluke o povjeravanju 

obavljanja komunalnih djelatnosti s uputama Državnog ureda za reviziju o obavljanju 

komunalnih djelatnosti. 

 

Stoga se pristupilo izradi ove Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. 

 

Zbog navedenih razloga predlaže se Općinskom vijeću općine Josipdol da raspravi i 

usvoji dostavljeni Prijedlog Odluke. 

 

3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje Odluke, te način njihova osiguranja 
 

Dodatna sredstva u Proračunu Općine Josipdol za ostvarenje predložene Odluke nisu 

potrebna. 

 

4. Tekst prijedloga Odluke s obrazloženjem 
 

U prilogu se dostavlja tekst Prijedloga povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. 

 


