Na temelju članka 3. 4. 6. 7. 11. i 15 Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 258. Zakona o vodama
(„Narodne novine“ 153/09) i članka 32. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“
Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera na 1. sjednici
održanoj dana 20. srpnja 2017. godine, donosi
ODLUK U
o komunalnim djelatnostima na području Općine Plitvička Jezera
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Plitvička Jezera određuju
se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Plitvička Jezera, načini i uvjeti
obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti na području Općine Plitvička Jezera.
Članak 2.
Na području općine Plitvička Jezera obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

opskrba pitkom vodom
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
prijevoz putnika u javnom prometu,
odlaganje komunalnog otpada
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
tržnice na malo,
obavljanje dimnjačarskih poslova,
javna rasvjeta.

Odredbama članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se
podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.
II NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 3.
Komunalne djelatnosti na području Općine Plitvička Jezera obavljaju:
1.
2.
3.
4.

Vodovod Korenica d. o. o.
TD „Komunalac“ d.o.o. Korenica,
pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji
pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
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III KOMUNALNE DJELATNOSTI ČIJE SE OBAVLJANJE POVJERAVA
TRGOVAČKOM DRUŠTVU
Članak 4.
I. Vodovod Korenica d.o.o. čiji je osnivač Općina Plitvička Jezera, a koji je u 100 %
vlasništvu Općine Plitvička Jezera, povjerava se posebnim ugovorom obavljanje slijedećih
komunalnih djelatnosti:
1. opskrba pitkom vodom
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
II. Komunalac d. o. o. čiji je osnivač Općina Plitvička Jezera, a koji je u 100 % vlasništvu
Općine plitvička Jezera povjerava se posebnim ugovorom obavljanje slijedećih komunalnih
djelatnosti:
1. odlaganje komunalnog otpada,
2. održavanje javnih površina
3. tržnice na malo,

U obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti trgovačka društvo iz ovog članka
Odluke u obvezi su pridržavati se Zakona, općih akata i posebnih odluka nadležnih
općinskih tijela.
IV KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU
UGOVORA O KONCESIJI

Članak 5.
Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području općine
Plitvička Jezera slijedeće komunalne djelatnosti:
1. prijevoz putnika u javnom prometu
2. obavljanje dimnjačarskih poslova
Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera posebnom Odlukom utvrđuje pripremne radnje i
postupak za davanje koncesije za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog
članka sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o koncesijama.
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V KOMUNALME DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU
UGOVORA O PVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA
Članak 6.
Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu
obavljati na području općine Plitvička Jezera slijedeće komunalne djelatnosti- poslove:
1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. javna rasvjeta

Članak 7.
Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera posebnom Odlukom utvrđuje uvjete i mjerila za
povjeravanje poslova iz članka 6. ove Odluke.

VI SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA I CIJENA
Članak 8.
Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti osiguravaju se iz cijene komunalne
usluge, iz komunalne naknade, iz općinskog proračuna i drugih izvora po posebnim propisima
u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge za sve komunalne djelatnosti utvrđuje
pravna ili fizička osoba koja pojedinu djelatnost obavlja, a istu primjenjuje po dobivanju
suglasnosti od Općinskog načelnika, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Koncesije koje su dodijeljene odlukama nadležnih tijela kao i zaključeni Ugovori o
obavljanju pojedinih komunalnih djelatnosti ili pojedinih poslova iz komunalnih djelatnosti
ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.
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Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu obavljanja komunalnih
djelatnosti na području Općine Plitvička Jezera „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije
broj: 18/10.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku“ Ličkosenjske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Klasa: 363-01/17-01/21
UrBroj: 2125/11-03-17-01
Korenica, 20. srpnja.2017.god.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ANTE BIONDA
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