Na temelju članaka 31., 34., 44. stavak 2 i 48. stavak 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni
glasnik 3/13, 3/18, 3/20), Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj ____.sjednici,
održanoj ______ godine, donijelo je
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
na području Općine Kneževi Vinogradi
Članak 1.
Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (dalje u tekstu: Odluka)
utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i
pružaju usluge pojedinačnim korisnicima nužne za svakodnevni život i rad na području Općine
Kneževi Vinogradi, utvrđuju se komunalne djelatnosti od lokalnog značenja, način i uvjeti
povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti kao i druga pitanja od značaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi.
Članak 2.
Na području Općine Kneževi Vinogradi obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti
kojim se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:
1. održavanje čistoće javnih površina,
2. održavanje javnih zelenih površina,
3. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
4. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
5. održavanje nerazvrstanih cesta,
6. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
7. održavanje groblja
8. održavanje javne rasvjete.
Članak 3.
Na području Općine Kneževi Vinogradi obavljaju se sljedeće uslužne komunalne
djelatnosti:
1. usluge ukopa pokojnika,
2. obavljanje dimnjačarskih poslova
U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje i/ili
održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti.
Članak 4.
S obzirom na značaj za Općinu Kneževi Vinogradi i njeno stanovništvo, osim
komunalnih djelatnosti navedenih u člancima 2. i 3. ove Odluke, kao komunalna djelatnost
određuje se slijedeća djelatnost:
1. sanacija divljih deponija i odlagališta, te ravnanje javnih površina.
Pod sanacijom divljih podrazumijeva se prikupljanje komunalnog otpada s divljih
odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i
zatvaranje divljeg odlagališta.
Članak 5.
Komunalne djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi može obavljati:
1. trgovačko društvo koje osniva Općina Kneževi Vinogradi
2. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.
Članak 6.
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke povjerava se sljedećim pružateljima
usluga:

1. Trgovačkom društvu „Kneževi parkovi“ d.o.o. iz Kneževi Vinograda, Glavna 82.
povjerava se:
- održavanje čistoće javnih površina,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje groblja,
- održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na zimsko održavanje
nerazvrstanih cesta,
- usluge ukopa pokojnika,
- obavljanje dimnjačarskih poslova.
2. Pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji povjerava se:
- održavanje javne rasvjete.
3. Pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o obavljanju komunalne
djelatnosti povjerava se:
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje nerazvrstanih cesta, osim u dijelu koji se odnosi na zimsko održavanje
nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- sanacija divljih deponija i odlagališta, te ravnanje javnih površina.
Članak 7.
Trgovačko društvo „Kneževi parkovi“ d.o.o. obavljat će komunalne djelatnosti iz
članka 6. sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine
komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi donesenih
sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koji zaključuje općinski načelnik i godišnjih
Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Kneževi Vinogradi kojim se utvrđuje
opseg obavljanja komunalnih poslova.
Članak 8.
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 6. točke 1. povjerava se na neodređeno
vrijeme, odnosno dok je trgovačko društvo registrirano za obavljanje povjerenih komunalnih
djelatnosti ili do donošenja odluke kojom će se obavljanje komunalnih djelatnosti urediti na
drugačiji način.
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 6. točke 2. povjerava se sukladno propisima
kojima se uređuju koncesije na rok od 5 godina.
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 6. točke 3. povjerava se temeljem
provedenog postupka odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti, te sklapanje, provedba i izmjena tog ugovora provode se prema
propisima o javnoj nabavi.
Članak 9.
Trgovačkom društvu „Kneževi Vinogradi“ d.o.o. za komunalnu djelatnost u sklopu
svoje djelatnosti održavanja groblja, povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju te
djelatnosti.
Javne ovlasti iz stavka 1. ovo članka obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim upravnim
stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.
Protiv upravih akata društva iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba o kojoj
odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi.

Članak 10.
Trgovačko društvo te pravne i fizičke osobe iz članka 6. kojima je povjereno obavljanje
komunalnih djelatnosti dužne su povjerene komunalne djelatnosti obavljati u skladu s
odredbama i načelima Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugim pozitivnim propisima.
Članak 11.
Ugovori o povjeravanju komunalnih djelatnosti ostaju na snazi do isteka roka na koji su
zaključeni ili do raskida istih.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih
djelatnosti (Službeni glasnik 6/09, 3/15, 5/15, 14/19).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Kneževi Vinogradi.
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