


a) 
 
Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine" broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara 
Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Stara 
Gradiška na ____. sjednici održanoj ________2019. godine donijelo je  
 

ODLUKU  
o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima  

 
Članak 1.  

(1) Ovom se Odlukom određuju djelatnosti koje se, osim djelatnosti utvrđenih 
zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, smatraju komunalnim 
djelatnostima na području općine Stara Gradiška.   

 
Članak 2.  

(2) Komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke su:  
-  provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,  
-  sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje  
- usluge higijeničarske službe.  
 

Članak 3.  
(1) Pod provođenjem mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije podrazumijevaju se mjere suzbijanja patogenih mikroorganizama štetnih 
člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca, čije je planirano, organizirano i 
sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od 
javnozdravstvene važnosti.  
(2) Pod sakupljanjem napuštenih i izgubljenih životinja te njihovim podrazumijeva 
se usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje 
sukladno propisima kojima se uređuje zaštita životinja.  
(3) Pod uslugama higijeničarske službe podrazumijeva se sakupljanja i odvoz 
lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na uništavanje 
toplinskom preradom, sukladno propisima o veterinarstvu.  

 
Članak 4.  

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom 
vjesniku Općine Stara Gradiška“ 
 
 
 

 

 

 

 

 



b) 
 
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ br. 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i “Službeni vjesnik Općine Stara 
Gradiška” br. 1/11,  1/13, 4/18 i 6/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Stara 
Gradiška na ____ sjednici održanoj ______. godine donijelo je  

 
ODLUKU 

o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti drugoj jedinici lokalne 
samouprave 

 
Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom Općina Stara Gradiška povjerava Općini Okučani obavljanje 
uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na grobljima na svom području 

 
Članak 2. 

(1) Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar 
groblja u skladu s posebnim propisima. 
 

Članak 3. 
(1) Obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke Općina Stara 
Gradiška  povjerava Općini Okučani na neodređeno vrijeme bez naknade. 
 

Članak 4. 
(1) Ovlašćuje se načelnik Općine Stara Gradiška da u skladu s ovom Odlukom s 
Općinom Okučani potpiše ugovor o međusobnim pravima i obvezama.  
 

Članak 5. 
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju 
komunalnih poslova („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 3/15). 
 

Članak 6. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku 
Općine Stara Gradiška”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) 
 
Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara 
Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Stara 
Gradiška na ____. sjednici održanoj ________2019. godine donijelo je  

 
ODLUKU  

o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora  
 

Članak 1.  
(1) Ovom se Odlukom određuju komunalne djelatnosti koje se na području općine 
Stara Gradiška (u daljnjem tekstu: Općina) obavljaju na temelju pisanog ugovora.  

 
Članak 2.  

(1) Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora su:  
-  održavanje nerazvrstanih cesta,  
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 
-  čišćenje javnih površina od snijega, 
-  održavanje javne rasvjete,  
-  provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,  
-  sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje 
- usluge higijeničarske službe.  
(2) Komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka financiraju se isključivo iz 
Proračuna Općine.  
 

Članak 3.  
(1) Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje 
se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, 
uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i 
prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja 
elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i 
povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima 
je uređeno održavanje cesta. 
(2)  Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se 
upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih 
voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i 
građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih 
otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, 
prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i 
ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. 
(3) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje 
instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za 
rasvjetljavanje površina javne namjene.  
(4) Pod čišćenjem javnih površina od snijega podrazumijeva se strojno čišćenje 
nerazvrstanih cesta i javnih parkirališta od snijega kada je debljina snježnog pokrivača 
na javnim površinama veća od 20 cm. 
(5) Pod provođenjem mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije podrazumijevaju se mjere suzbijanja patogenih mikroorganizama štetnih 



člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca, čije je planirano, organizirano i 
sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od 
javnozdravstvene važnosti.  
(6) Pod sakupljanjem napuštenih i izgubljenih životinja te njihovim zbrinjavanjem i 
uslugama higijeničarske službe podrazumijeva se usluga sakupljanja napuštenih i 
izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje 
zaštita životinja. 
(7) Pod uslugama higijeničarske službe podrazumijeva se sakupljanja i odvoz 
lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla s javnih površina na uništavanje 
toplinskom preradom, sukladno propisima o veterinarstvu.  

 
Članak 4.  

(1) Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke te sklapanje, izmjena i provedba toga 
ugovora provode se sukladno propisima o javnoj nabavi.  

 
Članak 5.  

(1) Ugovori sklopljeni na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati temeljem pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
19/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 7/16)  ostaju na snazi do isteka 
roka na koji su sklopljeni.  

Članak 6.  
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 19/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 
7/16). 

 
Članak 7.  

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom 
vjesniku Općine Stara Gradiška“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) 

Na temelju članka 44. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ br. 68/18) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 
1/11, 1/13, 4/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 
_____. sjednici održanoj ______2019. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o komunalnoj djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji  

 
Članak 1.  

(1) Ovom se Odlukom određuje komunalna djelatnost koja se na području općine 
Stara Gradiška obavlja na temelju ugovora o koncesiji.  

 
Članak 2.  

(2) Na temelju koncesije stječe se pravo obavljanja komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova.  

Članak 3.  

(3) Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 
komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke te sklapanje, izmjena i provedba toga 
ugovora provode se sukladno propisima o koncesiji.  

Članak 4.  
(4) Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke 
sklopljen prije stupanja na snagu ove Odluke ostaje na snazi do isteka roka na koji je 
sklopljen.  

 
Članak 5.  

(5) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka komunalnim 
djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 1/10 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 7/16). 
 

Članak 6.  
(6) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom 
vjesniku Općine Stara Gradiška“. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrazloženje 
 
 
Odredbom članka 22.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18 i 110/18) utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje 
komunalne infrastrukture i to:  
1. održavanje nerazvrstanih cesta,  
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,  
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,  
4. održavanje javnih zelenih površina,  
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,  
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,  
7. održavanje čistoće javnih površina,  
8. održavanje javne rasvjete.  
Odredbom članka 24. Zakona utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se 
pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području 
jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti) i to:  
1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,  
2. usluge javnih tržnica na malo,  
3. usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja,  
4. komunalni linijski prijevoz putnika,  
5. obavljanje dimnjačarskih poslova.  
Odredbom članka 26. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom 
djelatnosti:  
 ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog 

značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave,  
 ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i 

rada u naselju,  
 ako je pretežno uslužnog karaktera i  
 ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.  
Sukladno odredbama članka 28. Zakona jedinica lokalne samouprave koja ne može 
samostalno niti zajednički osigurati obavljanje komunalne djelatnosti može odlukom 
predstavničkog tijela obavljanje ove djelatnosti povjeriti drugoj jedinici lokalne 
samouprave na području iste ili druge županije, ako na to pristane predstavničko tijelo 
druge jedinice lokalne samouprave. Međusobna prava i obveze jedinice lokalne 
samouprave uređuju pisanim ugovorom. 

Sukladno odredbama članka 33. Zakona, komunalnu djelatnost, ako 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 48. stavka 2. Zakona je propisano da predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se na njezinu 
području mogu obavljati na temelju ugovora, a koje se financiraju isključivo iz njezina 
proračuna.  
 
Odredbom članka 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se 
koncesijom može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti i pravo korištenja 
komunalne infrastrukture radi obavljanja komunalnih djelatnosti:  

1. pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,  
2. pružanje usluga javnih tržnica na malo,  
3. komunalnog linijskog prijevoza putnika,  
4. obavljanje dimnjačarskih poslova,  
5. održavanje javne rasvjete.  
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu, odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju 
koncesije.  
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu, davatelj je koncesije.  
Na sva pitanja u vezi s koncesijama, uključujući i pitanje načina obračuna naknade za 
koncesiju, koja nisu uređena zakonom o komunalnom gospodarstvu, na odgovarajući 
se način primjenjuju propisi kojima se uređuju koncesije.  

 
a) Prijedlog Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim 
djelatnostima  
Na području općine Stara Gradiška kontinuirano se i prema načelima komunalnog 
gospodarstva obavljaju Zakonom utvrđene komunalne djelatnosti, ali i druge 
djelatnosti koje su od lokalnog značaja i koje u potpunosti zadovoljavaju uvjete koji su 
propisani odredbom članka 26. Zakona, odnosno tim se djelatnostima kontinuirano 
zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području općine Stara 
Gradiška i po svom sadržaju i značenju te djelatnosti predstavljaju nezamjenjiv uvjet 
života i rada, pretežno su uslužnog karaktera i obavljaju se prema načelima 
komunalnog gospodarstva.  
Radi se o sljedećim djelatnostima: provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije i sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo 
zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe.  
S obzirom na kontinuitet u obavljanju navedenih djelatnosti na području općine Stara 
Gradiška, kao i prethodno navedene značajke tih djelatnosti, predlaže se iste odrediti 
komunalnim djelatnostima, sukladno Zakonu.  

 
U članku 1. utvrđeno je da se predloženom Odlukom određuju djelatnosti koje se uz 
djelatnosti iz članaka 22. i 24. Zakona smatraju komunalnim djelatnostima na području 
općine Stara Gradiška. 
U članku 2. predložene Odluke utvrđene su dvije djelatnosti koje se smatraju 
komunalnim djelatnostima i to: provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije, sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo 
zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe.  
U članku 3. predložene Odluke definirane su djelatnosti iz članka 2. predložene 
Odluke.  
U članku 4. predložene Odluke određeno je da ista stupa na snagu osmoga dana od 
dana objave 



 
 

b) Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti drugoj 
jedinici lokalne samouprave 
Sukladno prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće Općine 
Stara Gradiška donijelo je Odluku o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni 
vjesnik Općine Stara Gradiška” br. 3/15), kojom Odlukom su, na temelju pristanka  
Općinskog vijeća Okučani, poslovi ukopa pokojnika na grobljima u Uskocima i 
Gređanima, povjereni  Općini Okučani na rok od četiri godine.  
S obzirom da i nadalje Općina Stara Gradiška nije u mogućnosti organizirati obavljanje 
usluge ukopa pokojnika na grobljima na svom području samostalno niti zajednički, 
predlaže se donijeti novu odluku o povjeravanju ove komunalne djelatnosti Općini 
Okučani. 

  
U članku 1. predložene Odluke određeno je da se obavljanje uslužne komunalne 
djelatnosti povjerava Općini Okučani. 
U članku 2. predložene Odluke definirana je uslužna komunalna djelatnost ukopa 
pokojnika. 
U članku 3. predložene Odluke određeno je da se obavljanje komunalne djelatnosti 
ukopa pokojnika povjerava na neodređeno vrijeme bez naknade. 
U članku 4. predložene Odluke određeno je da danom stupanja na snagu predložene 
Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik 
Općine Stara Gradiška“ br. 3/15). 
U članku 5. predložene Odluke utvrđeno je da predložena Odluka stupa na snagu 
osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku općine Stara Gradiška“. 

 
 
c) Prijedlog odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na 
temelju ugovora  
Sukladno prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, temeljem kojeg je donijeta 
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 19/09 i „Službeni vjesnik Općine 
Stara Gradiška“ br. 7/16)  sklopljeni su ugovori za obavljanje sljedećih komunalnih 
djelatnosti: 
-  održavanje nerazvrstanih asfaltiranih cesta – sklopljen s trgovačkim društvom Slu-

kom d.o.o. Kutina, na razdoblje od 08.08.2017. do 07.08.2021. godine,  
-  održavanje nerazvrstanih cesta - poljskih putova – sklopljen s Ivanom Žulj_Terzić 

iz Nove Gradiške, kao vlasnicom obrta Javni prijevoznik Jozo Žulj, na razdoblje od 
08.08.2017. do 07.08.2021. godine, 

-  čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama  - sklopljen s trgovačkim društvom 
Vodoprivreda Nova Gradiška d.o.o. na razdoblje od četiri godine, do 31.12.2020. 

-  održavanje javne rasvjete – sklopljen sa trgovačkim društvom E.G.S. 
Elektrograditeljstvo, Zagreb za 2019. godinu. 

 
Sukladno odredbi članka 48. stavka 2. Zakona, predlaže se donošenje Odluke kojom 
će se, s obzirom na novu zakonsku regulativu, odrediti komunalne djelatnosti koje se 
obavljaju putem ugovora.  

 
U članku 1. prijedloga Odluke utvrđen je predmet predložene Odluke.  



U člancima 2. i 3. prijedloga Odluke utvrđene su i definirane komunalne djelatnosti koje 
se obavljaju na temelju pisanog ugovora.  
U članku 4. predložene Odluke utvrđeno je da se postupak odabira osobe s kojom se 
sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja poslova iz članka 2. predložene Odluke te 
sklapanje, izmjena i provedba toga ugovora provode prema propisima o javnoj nabavi, 
a što je u suglasju sa člankom 50. Zakona.  
U članku 5. predložene Odluke utvrđeno je da ugovori sklopljeni temeljem Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 19/09 i „Službeni vjesnik Općine 
Stara Gradiška“ br. 7/16) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.  
U članku 6. predložene Odluke utvrđeno je da stupanjem na snagu predložene Odluke 
prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem 
pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 19/09 i „Službeni 
vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 7/16).  
U članku 7. predložene Odluke određuje se da ista stupa na snagu osmoga dana od 
dana objave u "Službenom vjesniku općine Stara Gradiška“". 
 

d) Prijedlog odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na 
temelju ugovora o koncesiji  
Važećom Odlukom o  komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/10 i „Službeni vjesnik Općine 
Stara Gradiška“ br. 7/16)  određeno je da se na temelju ugovora o koncesiji obavljaju 
komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika i dimnjačarski poslovi. Stupanjem na snagu 
Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (travanj 2015. godine) prestale su vrijediti odredbe 
ranijeg Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima je određeno da je prijevoz 
pokojnika komunalna djelatnost. 
Za obavljanje dimnjačarskih poslova sklopljen je s trgovačkim društvom EKO KONG 
d.o.o., Nova Gradiška, Ugovor o koncesiji za razdoblje od 23. travnja 2018. godine do 
22. travnja 2023. godine te će se navedena djelatnost obavljati na temelju toga 
Ugovora do isteka roka na koji je sklopljen, a sukladno odredbama članka 135. Zakona 
kojim je propisano da će pravna i fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost na 
temelju ugovora o koncesiji i sklopljenih na temelju Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, nastaviti s radom do isteka važenja tih ugovora.  
Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o 
koncesiji, koja se predlaže, predstavlja usklađenje sa novim Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu koji u odredbi članka 44. stavka 2. propisuje da predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave donosi odluku kojom određuje komunalne djelatnosti koje 
se obavljaju na temelju koncesije.  
 
U članku 1. predložene Odluke utvrđen je predmet predložene Odluke.  
U članku 2. predložene Odluke definirana je komunalna djelatnost koja se obavlja na 
temelju ugovora o koncesiji.  
U članku 3. predložene Odluke određeno je da se postupak odabira osobe s kojom se 
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 
te sklapanje, izmjena i provedba toga ugovora provode sukladno propisima o koncesiji.  
U članku 4. predložene Odluke određeno je ugovor o koncesiji za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova sklopljen prije stupanja na snagu 
predložene Odluke ostaje na snazi do isteka roka na koji je sklopljen.  
U članku 5. predložene Odluke određeno je da danom stupanja na snagu predložene 
Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju 



koncesije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/10 i „Službeni vjesnik 
Općine Stara Gradiška“ br. 7/16). 
U članku 6. predložene Odluke utvrđeno je da predložena Odluka stupa na snagu 
osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku općine Stara Gradiška“. 
 

Za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanje javnih zelenih površina, održavanje 
čistoće javnih površina, održavanje groblja i održavanje građevina, uređaja i predmeta 
javne namjene na području općine Stara Gradiška osnovan je vlastiti pogon kao 
organizacijska jedinica u Jedinstvenom upravnom odjelu. 

 


