
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA PUTEM  

INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Gradsko vijeće Grada Varaždina ovlašteno je  donijeti odluku  kojom se  osim  komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne 

infrastrukture i  uslužnih komunalnih djelatnosti, komunalnim  djelatnostima određuju i druge djelatnosti kojima se kontinuirano zadovoljavaju 

potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području Grada, ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i 

rada u naselju, ako je pretežno uslužnog karaktera i ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva, te način povjeravanja  i uvjeti 

obavljanja komunalnih djelatnosti, komunalne djelatnosti koje će se obavljati na temelju koncesije i na temelju ugovora o obavljanju komunalne 

djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada, kao i pobliže odrediti poslove koji se smatraju 

obavljanjem komunalnih djelatnosti iz članaka 23. i 25.  Zakona o komunalnom gospodarstvu 

Člankom 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da osim djelatnosti iz članaka 22. i 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 

predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti pod uvjetima 

ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave, ako 

po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju, ako je pretežno uslužnog karaktera i ako se obavlja 

prema načelima komunalnog gospodarstva te da  može odlukom pobliže odrediti poslove koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti iz 

članaka 23. i 25. ovoga Zakona. 

Stoga se ovom Odlukom predlaže Gradskom vijeću  da kao komunalne djelatnosti odredi i slijedeće djelatnosti: 

1.  veterinarsko – higijeničarsku službu i  održavanje životinjskog groblja, 

2. dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora, 

3. održavanje javnih satova, 

4. prigodna ukrašavanja Grada, 

5. postava ploča s imenima ulica, oznaka naselja, grada i sl. 

6. održavanje spomen ploča i javnih spomenika, 

7. upravljanje i održavanje priveza čamaca na rijeci Dravi, 

8. održavanje dječjih igrališta i parkovnih klupa, 

9. plakatiranje, 

10. čišćenje i održavanje gradskih fontana, 

11. čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama/zimska služba, 

12. održavanje  horizontalne i vertikalne  prometne signalizacije,  

13. korištenje, održavanje, razvoj i upravljanje sustavom elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge komunalne infrastrukture na 

području Grada Varaždina za polaganje elektroničkih komunikacijskih vodova za potrebe komunikacijsko – informatičkih sustava i 

usluga, 

14. sakupljanje i postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama, 

15. održavanje ulica i hodnih površina u ovjesnoj jezgri  Grada Varaždina. 

kao i načine obavljanja pojedinih djelatnosti 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o komunalnim djelatnostima, a 

radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i 

mišljenja.  

  



ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

 

 

od 7. lipnja do 7. srpnja  2019. 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

 Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, 

Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima ili na 

e-mail adresu: komunal@varazdin.hr  
 

 Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14 i 6/14) izrađivač nacrta akta, 

nakon provedenog postupka javne rasprave  sastavlja izvješće  u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na 

službenoj Internet stranici Grada.  

 


