REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOPAR
Lopar, 07. siječnja 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR
Načelnik Općine Lopar na temelju članka 37. Statuta Općine Lopar («Službene
novine Primorsko-goranske županije» broj 8/18, 35/18) daje Općinskom vijeću Općine
Lopar na donošenje
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar
OBRAZLOŽENJE
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/08)
koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine (u daljnjem tekstu: Zakon) određuju se
načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti,
građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i
komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno
gospodarstvo.
Odredbom članka 21. Zakona propisano je da su komunalne djelatnosti,
djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u
stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se
osigurava održavanje komunalne infrastrukture) i 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).
Osim djelatnosti navedenih u Zakonu, predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koje se smatraju komunalnom
djelatnostima:
1. ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja
za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave,
2. ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada
u naselju,
3. ako je pretežno uslužnog karaktera,
4. ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.

Komunalne djelatnosti može obavljati:
1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne
samouprave zajedno,
2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave,
3. služba – vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave,
4. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji
5. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

Općinsko vijeće ovlašteno je donijeti odluku o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u su/vlasništvu Općine te odrediti
komunalne djelatnosti koje će se obavljati na temelju koncesije i na temelju ugovora.
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