REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj NN
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 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 15. i 31. Statuta Općine
Domašinec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj: 3/13), Općinsko vijeće Općine
Domašinec na 10. sjednici održanoj 29.06.2015. godine, donosi

OD L U K U
o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Domašinec
mogu obavljati na temelju ugovora
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Općina Domašinec može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo
iz proračuna Općine Domašinec povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koji se na području Općine
Domašinec mogu obavljati na temelju ugovora, uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda
ili javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora.
II.

ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 2.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Domašinec jesu:
•

•
•

III.

održavanje javnih zelenih površina unutar građevinskog područja naselja Općine
Domašinec (parkovi i druge javne zelene površine), te izvan građevinskog područja
naselja Općine Domašinec ("Poučna staza", okoliš sakralnih i drugih spomenika,
održavanje zelenih površina groblja i parkirališta, kao i druge javne zelene površine),
održavanje javne rasvjete,
održavanje nerazvrstanih cesta (poljski putovi, ulice naselja, nogostupi, pješačko
biciklističke staze, otvoreni i zatvoreni kanali / kanalizacija oborinskih voda, zimsko
održavanje prometnica i drugo).
UVJETI I MJERILA ZA PROVEDBU PRIKUPLANJA PONUDA ILI JAVNOG
NATJEČAJA

Članak 3.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi općinski načelnik Općine
Domašinec primjenom odredbi Zakona o javnoj nabavi ili Pravilnika o provedbi postupka javne
nabave bagatelne vrijednosti u Općini Domašinec.
Način objave odnosno podnošenje i prikupljanje ponuda iz stavka 1. ovog članka ovisi o
procijenjenoj vrijednosti nabave roba, radova ili usluga iz plana nabave.
Članak 4.
Podnošenje ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi
se temeljem odluke o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja iz članka 3. ove Odluke.
Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Domašinec, neposredno ili putem pošte s naznakom: "ne otvaraj- ponuda za ….. (vrsta poslova)
u roku navedenom u ponudbenoj dokumentaciji koju objavljuje naručitelj.
Članak 5.
Predstavnici javnog naručitelja imenovani sukladno Zakonu o javnoj nabavi, odnosno
Pravilniku o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti u općini Domašinec
razmataju pristigle ponude, sastavljaju zapisnik o razmatranju ponuda, te predlažu donošenje
odluke o povjeravanju komunalnih poslova.
Članak 6.
Nakon provedenog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, Općinsko vijeće Općine
Domašinec donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora.
Protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena.
Članak 7.
Na temelju odluke iz članka 6. ove Odluke, općinski načelnik Općine Domašinec sklapa
ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:
1. djelatnosti za koju se sklapa ugovor,
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Ova Odluka se ne odnosi na povremene i nepredviđene komunalne poslove i žurne
intervencije koje se mogu pojaviti tijekom kalendarske godine, o čemu općinski načelnik Općine
Domašinec donosi posebnu odluku.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Međimurske županije".
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim poslovima na
području Općine Domašinec koje se mogu obavljati na temelju ugovora ("Službeni glasnik
Međimurske županije" broj 2/04), Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim poslovima na
području Općine Domašinec koje se mogu obavljati na temelju ugovora ("Službeni glasnik
Međimurske županije broj 4/05) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora ("Službeni glasnik Međimurske
županije broj 28/10).
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