
Na temelju članka 4. stavak 1. točka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 57/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 

79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 147/14, 38/15) i članka 30. stavak 1. točka 3. 

Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 10/09, 09/10, 

05/11, 03/13 i 08/13), Općinsko vijeće Općine Promina na 18. sjednici održanoj 04. kolovoza  

2016. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o odabiru komunalnih djelatnosti koje će se obavljati 

na temelju ugovora o povjeravanju poslova 

 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti koje će se na području Općine Promina 

obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, način prikupljanja ponuda, 

uvjete koje ponuditelj mora ispunjavati, te rok na koji se sklapa ugovor. 

 

Članak 2. 

 

Komunalne djelatnosti koje će se ponuditi za obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju 

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, a financiraju se isključivo iz proračuna Općine 

Promina su : 

 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta 

2. Održavanje javne rasvjete 

3. Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija 

4. Obavljanje pogrebničke djelatnosti iz članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti 

(„NN“-36/15) (preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do patologije ili 

sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i pogrebničke 

usluge za osobe umrle bez nasljednika i bez imovine). 

 

Članak 3. 

 

Temeljem ove Odluke Općinski načelnik donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

javnog natječaja za obavljanje djelatnosti iz članka 2. 

 

Članak 4. 

 

Ponudu podnijeti, odnosno natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe registrirane za 

obavljanje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete. 

 

Članak 5. 

 

Nakon provedenog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja Općinsko vijeće Općine Promina 

donosi odluku o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova. 

Protiv odluke iz stavka 1. žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor. 

 



Članak 6. 

 

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova na temelju odluke Općinskog vijeća s odabranim 

ponuditeljem sklapa Općinski načelnik. 

Ugovor se sklapa najduže na rok od 4 godine. 

 

Članak 7. 

 

Ugovor iz članka 6. ove Odluke sadrži : 

 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor 

- vrijeme na koje se sklapa ugovor 

- vrstu i opseg poslova 

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja 

- obvezu dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora 

 

Članak 8. 

 

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

kninske županije“. 

 

Članak 9. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odabiru komunalnih djelatnosti 

koje će se obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije br.4/06 i KLASA: 363-02/2-01/1, URBROJ: 2182/09-12-1 

od 03. kolovoza 2012). 

 

 

KLASA: 363-02/16-01/1 

URBROJ: 2182/09-16-02 

Oklaj, 04. kolovoza 2016. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PROMINA 

 

                                                                                                                   Predsjednik: 

                                                                                                                 Danijel Džapo 


