
GRAD DONJI MIHOLJAC 
objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga akta 
 

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 
Predlagatelj: 
 
GRADONAČELNIK ( članak  31. Statuta Grada Donjeg Miholjca) 
 
Pravna osnova: 
 
33. stavka 1., članka 44.  stavka 2. i članka 48. stavka 2.. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ br. 68/18. i 110/18.-odluka USRH) 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

Nacrta prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima 

 
Odredbom članka 33. stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18. i 110/18.-odluka USRH - u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da  komunalne 
djelatnosti, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, može obavljati: 
1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 
samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo) 
2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave 
3. služba – vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: vlastiti 
pogon) 
4. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji 
5. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti. 
 
 Odredbom članka 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu  propisano je pravo stjecanja 
obavljanja komunalne djelatnosti na temelju koncesije i pravo korištenja komunalne 
infrastrukture radi obavljanja komunalnih djelatnosti: 
1. pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama 
2. pružanja usluga javnih tržnica na malo 
3. komunalnog linijskog prijevoza putnika 
4. obavljanja dimnjačarskih poslova 
5. održavanja javne rasvjete. 
 Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu s ovim Zakonom odlukom 
određuje komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije. 
 

Odredbom članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu  propisano je da jedinica lokalne 
samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina 
proračuna povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora. Predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se na njezinu 
području mogu obavljati na temelju ugovora. 

 



 Sukladno gore navedenom, Grad Donji Miholjac dužan je donijeti Odluku o komunalnim 
djelatnostima (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja sa novim Zakonom koji je stupio 
na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine. 

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Donji Miholjac, pri donošenju Odluke, provodi  savjetovanje 
sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnošću s Nacrtom prijedloga Odluke i 
pribavljanjem  mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko  
su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke. 

 
 Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 22. siječnja 2019. 

godine te završava zaključno s danom 30. siječnja 2019. godine koji je ujedno i krajnji rok 
za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke. 

 
 
 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:   
      procelnik@donjimiholjac.hr 

 

 

 

 

 


