GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/21-01/4
URBROJ: 2186/01-06/7-21-1
Varaždin, 12. veljače 2021. godine

NACRT

Na temelju članka 26., 34., 44. i 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/18 i 110/18) te članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18 i
2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na ___ sjednici održanoj dana ___________ donosi,
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/19) u članku 5.
stavku 1. točci 2. ispred prve alineje dodaju se nove alineje:
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
- komunalnog linijskog prijevoza putnika.
Članak 2.
U članku 7. brišu se točke 1. i 2.
Točka 3. postaje točka 1.
Članak 3.
U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi: „Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak
obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske, a nakon toga neizmijenjenog sadržaja, mogu biti objavljene na mrežnoj stranici davatelja
koncesije te u ostalim sredstvima javnog priopćavanja s navedenim datumom objave u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Članak 4.
Pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji sklopljenih na
temelju prijašnjih Odluka o komunalnim djelatnostima nastavljaju s radom do isteka važenja tih ugovora.
Članak 5.
Ova odluka stupa na osmog dana od dana njezine objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Damir Habijan, dipl. iur.

Obrazloženje
uz Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

I.

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA ODLUKE

Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržani su u člancima 26., 34. 44. i 48. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 45. Statuta
Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18 i 2/20) kojim se propisuje
djelokrug Gradskog vijeća.
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA
KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM IZMJENA I DOPUNA ODLUKE
Obavljanje komunalne djelatnosti organizira se i obavlja na području jedinice lokalne
samouprave na način uređen Zakonom o komunalnom gospodarstvu, drugim zakonima i
odlukama Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o komunalnim djelatnostima koja je
objavljena u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“ broj 6/19 (u daljnjem tekstu: Odluka).
Ovim izmjenama i dopunama Odluke predlaže se da se komunalne djelatnosti obavljanja
dimnjačarskih poslova i linijskog komunalnog prijevoza putnika povjere trgovačkom društvu
Čistoća d.o.o. Ulica Ognjena Price 13, Varaždin, umjesto da se iste obavljaju na temelju
koncesije. Grad Varaždin i osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti u provedbi Zakona o
komunalnom gospodarstvu postupaju u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno
gospodarstvo od kojih je jedno i načelo neprofitnosti te smatramo da će povjeravanjem tih
djelatnosti trgovačkom društvu čiji smo osnivač biti obavljane na učinkovit, ekonomičan i
svrhovit način uz najmanje troškove za korisnike. Ovom Odlukom također se regulira da pravne
osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji sklopljenih na
temelju prijašnjih Odluka o komunalnim djelatnostima nastavljaju s radom do isteka važenja tih
ugovora. Izmjena u članku 8. Odluke radi se radi usklađivanja s odredbom Zakona o
koncesijama.
Stoga predlažemo donošenje ovih Izmjena i dopuna Odluke.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE IZMJENA I DOPUNA
ODLUKE TE NAČIN KAKO ĆE SE OSIGURATI
Financijska sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada
Varaždina za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE
Uz članak 1.
Ovim člankom trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. povjeravaju se: komunalna djelatnost
obavljanje dimnjačarskih poslova i komunalna djelatnost komunalnog linijskog prijevoza
putnika pa točka 2. sada glasi:
„2. Čistoća d.o.o., Ulica Ognjena Price 13, Varaždin, OIB: 02371889218:
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
- komunalnog linijskog prijevoza putnika,
- održavanje čistoće javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
uključujući i čišćenje snijega s nogostupa prema posebnom programu, osim čišćenja snijega s
nerazvrstanih cesta (zimske službe),
- plakatiranje na području grada,

- postava ploča s imenima ulica, oznaka naselja, grada i sl.“
Uz članak 2.
S obzirom na izmjenu u članku 5. potrebno je brisati komunalne djelatnosti obavljanje
dimnjačarskih poslova i komunalnog linijskog prijevoza putnika iz članka 7.
Uz članak 3.
Navedena izmjena je u skladu sa Zakonom o koncesijama.
Uz članak 4.
Navedenom odredbom se utvrđuje da pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost na
temelju ugovora o koncesiji sklopljenih na temelju prijašnjih Odluka o komunalnim
djelatnostima nastavljaju s radom do isteka važenja tih ugovora.
Uz članak 5.
Ovim člankom reguliran je način stupanja na snagu odredbi ove izmjene i dopune Odluke, a što
je u skladu s člankom 85. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada
Varaždina“ broj 4/14 i 6/14 - ispravak).
Gradonačelnik
dr. sc. Ivan Čehok

