PRIJEDLOG ODLUKE
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BJELOVARSKO-BILOGORSKAŽUPANIJA
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OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/20-01/___
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Končanica, 05. ožujka 2020.
Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i
110/18) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 01/13 i 1/18),
Općinsko vijeće Općine Končanica na 20. sjednici, održanoj 05. ožujka 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Končanica
Članak 1.
Ovom Odlukom povjerava se obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Končanica.
Članak 2.
Obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Končanica povjerava se trgovačkom
društvu KOMUNALAC KONČANICA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost,
trgovinu i usluge, Končanica, Končanica 260, OIB: 92617111434 u vlasništvu Općine Končanica (u
daljnjem tekstu: Isporučitelj komunalne usluge).
Članak 3.
Isporučitelju komunalne usluge povjerava se obavljanje sljedećih:
a) komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje i/ili građenje 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,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. održavanje društvenih domova
b) uslužnih komunalnih djelatnosti:
1. usluge ukopa pokojnika
Članak 4.
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 3. ove Odluke povjerava se Isporučitelju komunalne
usluge na neodređeno vrijeme, dok je isporučitelj komunalne usluge registriran za obavljanje povjerenih
komunalnih djelatnosti.
Članak 5.
Isporučitelj komunalne usluge obavlja povjerene komunalne djelatnosti na temelju zakonskih i
drugih propisa, ove Odluke i drugih akata.
Isporučitelj komunalne usluge u cijelosti je odgovoran za izvršenje povjerenih komunalnih
djelatnosti a prilikom izvršavanja pojedinih poslova dužan je poštivati pravila struke te poduzimati sve
mjere s ciljem osiguranja ljudi, objekata i imovine od mogućih štetnih posljedica.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je, po pozivu općinskog načelnika Općine Končanica,
dostaviti izvješće o obavljanju komunalnih djelatnosti za prethodnu godinu.
Članak 6.
Međusobna prava i obveze između Isporučitelja komunalne usluge i Općine Končanica, za
obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture,
uredit će se ugovorima.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se za kalendarsku godinu., u pravilu nakon donošenja
Proračuna za iduću godinu.
Ugovorom iz stavka 1. ovog članka uređuje se naročito:
1. opis i opseg poslova održavanja,
2. jedinične cijene za izvođenje ugovorenih radova,
3. način izvješćivanja o izvedenim radovima,
4. način kontrole izvedenih radova,
5. način plaćanja izvedenih radova.
Ovlašćuje se općinskog načelnika Općine Končanica na sklapanje ugovora iz stavka 1. ovog članka.
Članak 7.
Isporučitelj komunalne usluge koji obavlja povjerene uslužne komunalne djelatnosti, u svrhu
obavljanja tih djelatnosti, donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i može s korisnikom usluge
sklopiti ugovor o isporuci komunalne usluge.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Končanica“, a objavit će se i na internet stranicama Općine Končanica www.koncanica.hr.
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