
 
 

                                                                                                                  - P R I J E D L O G -
         

 Na temelju članka 26. stavka 2., članka 44.  stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. i 32/20) i članka 29. 

Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ broj 1/21. i 4/21) Općinsko vijeće Općine 

Pitomača, na ____ sjednici održanoj _________ 2023. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o  komunalnim djelatnostima 

 na području općine Pitomača 

 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača („Službene 

novine“ Općine Pitomača broj 8/18)  članak 5. mijenja se i glasi: 

 

„Komunalne djelatnosti na području općine Pitomača mogu obavljati:  

1. trgovačko društvo u vlasništvu Općine Pitomača, 

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, 

3. pravne ili fizičke osobe  na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti, 

4. Vlastiti pogon – na temelju zasebne odluke.“. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ''Službenim novinama'' Općine 

Pitomača. 

 

 

 

KLASA: 363-01/23-01/ 

URBROJ: 2189-16-23-1 

Pitomača, _______ 2023. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PITOMAČA 

 

 

 

                                                                                               PREDSJEDNIK: 

                                                                                                         Rikard Bakan, mag.oec. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBRAZLOŽENJE: 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE 

Članak  26. stavka 2., članak 44.  stavka 2. i članak 48. stavka 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. i 32/20) i članak 29. Statuta Općine 

Pitomača („Službene novine“ broj 1/21. i 4/21). 

 

II. PRIKAZ STVARNOG STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE 

 

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba, a usluge koje se pružaju u obavljanju tih 

djelatnosti od općeg su interesa (načelo javne službe). 

Odredbom članka  21. Zakona  propisano je da su komunalne djelatnosti, djelatnosti kojima se 

osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti 

(u daljnjem tekstu: 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 jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: 

uslužne komunalne djelatnosti). 

Osim navedenih djelatnosti, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom 

odrediti i drugu djelatnost koje se smatraju komunalnom djelatnostima: 

1. ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za 

stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave 

2. ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u 

naselju 

3. ako je pretežno uslužnog karaktera i 

4. ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva. 

Komunalne djelatnosti može obavljati: 

1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 

samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo), 

2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave, 

3. služba – vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: 

vlastiti pogon), 

4. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji, 

5. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti. 

Slijedom navedenoga, ovaj prijedlog Odluke kojim se daje mogućnost da komunalne 

djelatnosti na području općine Pitomača obavlja Vlastiti pogon dostavlja se Općinskom 

vijeću na razmatranje i donošenje. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


