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KLASA: 363-02/18-01/___
URBROJ:238/11-01/1-18-___
Jakovlje, ____ studenoga 2018.

PRIJEDLOG TOČKA 3.

Na temelju članka 21. i 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
broj 68/18), članka 31. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18),
Općinsko vijeće Općine Jakovlje na ____. sjednici održanoj dana ____ studenoga 2018.
godine donijelo je
O D L U K U O IZMJENI ODLUKE
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU
OPĆINE JAKOVLJE
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine
Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje 4/18).

Članak 2.
Članak 7. mijenja se i glasi:
„Temeljem ugovora o koncesiji na području Općine Jakovlje obavljaju se slijedeće
komunalne djelatnosti:
1. komunalni linijski prijevoz putnika
2. obavljanje dimnjačarskih poslova
Komunalna djelatnost komunalnog linijskog prijevoza putnika podrazumijeva javni
cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuje Općina Jakovlje na cijelom
području Općine Jakovlje.
Komunalna djelatnost obavljanje dimnjačarskih poslova podrazumijeva čišćenje i
kontrolu dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.“
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Članak 3.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„Koncesija za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika i koncesija za
obavljanje dimnjačarskih poslova daje se na vrijeme od 2 (dvije) godine.“
Članak 4.
Članak 12. mijenja se i glasi:
„Komunalne djelatnosti koje se na području Općine Jakovlje obavljaju temeljem
ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti su slijedeće djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
3. održavanje javne rasvjete
Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva 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.
Komunalna djelatnost održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda
podrazumijeva 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.
Komunalna djelatnost održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i
održavanje instalacija javne rasvjete.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Jakovlje.
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