PRIJEDLOG ODLUKE:
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i
članka 32. Statuta Općine Podgora ("Glasnik", službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09,
9/09, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće na svojoj -----. sjednici održanoj dana _______. 2017.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju
pisanog ugovora na području Općine Podgora
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na
području Općine Podgora ("Glasnik", službeno glasilo Općine Podgora br. 13/15) članak 2.
mijenja se i glasi:
«Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi jesu:
- čišćenje javnih površina,
- održavanje i uređenje zelenih površina,
- održavanje javne rasvjete,
-održavanje groblja
-održavanje nerazvrstanih cesta
-održavanje plaža
Pod čišćenjem javnih površina naročito se razumijeva čišćenje pješačkih staza, pješačkih
zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, plaža 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 i uređenjem zelenih površina razumijeva košenje trave, orezivanje stabala,
ukrasnog grmlja, košnja zatravljenih površina i ukrasnih travnjaka, sadnja sezonskog cvijeća i
ukrasnog grmlja, zalijevanje, plijevljenje korova, okopavanje javnih ozelenjenih nasada i
slični poslovi.
Pod pojmom održavanje javne rasvjete razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i
uređaja javne rasvjete.
Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i
sahrane pokojnika, te ukop pokojnika.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijevaju se popravci i asfaltiranje cesta.
Pod održavanjem plaža razumijeva se dohrana plaža.»
Članak 2.
U članku 3. dodaje se treći stavak koji glasi:
« Javni natječaj objavljuje se na službenoj Internet stranici Općine Podgora i u službenom
glasniku Općine Podgora.»

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:
«Kriterij za odabir ponude može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.»
Članak 4.
U članku 10. stavku 5., briše se točka, dodaje zarez i tekst : «ili Odluku o poništenju
natječaja.»
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Glasniku", službenom glasilu
Općine Podgora.
KLASA:
UR.BROJ:
Podgora,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Mihaljević

Obrazloženje
Odredbom članka 15. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i
147/14) propisano je da jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti
koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na
temelju pisanog ugovora.
Odredbom članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisane su komunalne
djelatnosti, dok je stavkom 2. istog članka propisano da osim djelatnosti navedenih u stavku 1.
ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti
djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona
smatraju komunalnim djelatnostima.
U sladu s tim odredbama ovim Prijedlogom odluke izmijenjen je članak 2. Odluke kojim su
određene komunalne djelatnosti koje će u Općini Podgora obavljati fizička ili pravna osoba na
temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.
Odredbom članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje komunalne djelatnosti koje će
obavljati fizička ili pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova te
utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje
određenih komunalnih poslova na temelju ugovora.
Stoga je ovim Prijedlogom odluke dodan način objave natječaja te je u skladu s prethodno
navedenom odredbom dodan kao kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda.

