
 

 
        GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-02/21-01/4 

URBROJ: 2186/01-06/7-21-11 

Varaždin, 2. srpnja 2021. godine                                                             NACRT 

 

Na temelju članka 26., 34., 44. i 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik 

Grada Varaždina“ broj 3/18,  2/20, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada 

Varaždina na ___ sjednici održanoj dana ___________ donosi, 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/19 i 

3/21) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2. stavku 1. točka 13. briše se. 

Dosadašnje točke 14. i 15. postaju točke 13. i 14.  

 

Članak 2. 

 

U članku 3. stavak 13. briše se. 

Dosadašnji stavci 14. i 15. postaju stavci 13. i 14.  

 

Članak 3. 

 

U članku 5. stavku 1. točka 5. briše se.  

 

Članak 4. 

 

U članku 10. stavku 1. dodaje se točka 11. koja glasi: „11. održavanje javne rasvjete“ . 

 

Članak 5.  

 

Ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme s dosadašnjim Isporučiteljem komunalne usluge 

za 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 će se raskinuti sukladno ugovornim odredbama.  

 

 



 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 

Varaždina“. 

 

PREDSJEDNICA 

GRADSKOG VIJEĆA 

 

Zdravka Grđan, prof. 



O b r a z l o ž e n j e  

uz nacrt Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA ODLUKE  

Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je 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, 2/20, 2/21 i 4/21-pročišćeni 

tekst) kojim se propisuje samoupravni 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 predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 

 

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o komunalnim djelatnostima koja je 

objavljena u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“ broj 6/19 i Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koja je objavljena u „Službenom vjesniku Grada 

Varaždina“ broj 3/21 (u daljnjem tekstu: Odluka). 

 

Ovim izmjenama i dopuni Odluke predlaže se da se djelatnost: 

- 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, briše iz članka 3. Odluke iz razloga što je ta djelatnost regulirana Zakonom o 

elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 

72/17) i drugim aktima.  

 

Također se predlaže da se komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete povjeri trgovačkom 

društvu na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, umjesto da se ista bude 

povjerena trgovačkom društvu Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. 

Zagrebačka 89, Varaždin. 

 

Ovom Odlukom također se regulira da se s dosadašnjim Isporučiteljom raskinuti ugovor nakon 

stupanja na snagu ove Odluke.  

 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje ove Odluke. 

 

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE IZMJENA I DOPUNA 

ODLUKE TE NAČIN KAKO ĆE SE OSIGURATI   

Potrebna financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada 

Varaždina za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=447
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=448
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=449
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=450
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=905
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18813


IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE 

Uz članak 1. i 2.   

Izmjenom ovog članka briše se iz Odluke djelatnost - 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 jer ista više neće biti komunalna djelatnost iz 

članka 2. i članka 3. Odluke. 

Uz članak 3.  

S obzirom na to da trgovačkom društvu Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. 

Zagrebačka 89, Varaždin, donošenjem ove Odluke nije povjereno obavljanje niti jedne 

komunalne djelatnosti, točka 5. stavka 1. članka 5. briše se.  

Uz članak 4. 

S obzirom na izmjenu u članku 5. potrebno je u članku 10. dodati novu točku 11. održavanje 

javne rasvjete, te članak 10. Odluke bi sada glasio: 

„Pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova obavljaju 

slijedeće djelatnosti: 

1. održavanje nerazvrstanih cesta,  

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

3. redovno održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina, 

4. horizontalna i vertikalna signalizacija, 

5. prigodna ukrašavanja grada, 

6. veterinarsko – higijeničarska služba, održavanje životinjskog groblja, 

7. dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih  

prostora, 

8. održavanje javnih satova, 

9. upravljanje i održavanje priveza čamaca na rijeci Dravi, 

10. čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama/ zimska služba, 

11.  održavanje javne rasvjete. „ 

 

Uz članak 5.  

Ovom Odlukom također se regulira da se s dosadašnjim Isporučiteljom raskine ugovor  za 

djelatnost za 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 nakon stupanja na snagu ove Odluke.  

 

Uz članak 6. 

Ovim člankom reguliran je način stupanja na snagu odredbi ovih izmjena i dopune Odluke, a što 

je u skladu s člankom 85. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada 

Varaždina“ broj 4/14, 6/14, 2/21 i 4/21- pročišćeni tekst). 

 

GRADONAČELNIK 

dr. sc. Neven Bosilj 


