
 

  
REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA  

GRAD DARUVAR  

GRADSKO VIJEĆE  

  

  

KLASA: ____________ 

URBROJ:____________  

Daruvar,  ____. siječnja 2021. g. 

 

Na temelju članaka 33. stavka 1. članka 44. stavka 2. članka 45. i članka 48. stavka 2. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18)  i  članka 42. stavka 1. alineje 9. Statuta 

Grada Daruvara (“Službeni glasnik Grada Daruvara“ 1/13, 2/18, 3/18 i 2/20),  po  prijedlogu 

Gradonačelnika Grada Daruvara, Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 32. sjednici održanoj ___. 

siječnja 2021. godine, donijelo je sljedeću    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                              NACRT 

O D L U K U 

o  

II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Daruvara 

 
Članak 1. 

U Odluci o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 

Daruvara (“Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 7/2020), članak 5., mijenja se i glasi: 

 

II.NAČIN I UVJETI POVJERAVANJA  KOMUNALNIH DJELATNOSTI TRGOVAČKOM 

DRUŠTVU U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU GRADA DARUVARA 

 

Članak 5. 

 

Trgovačkom društvu  Darkom društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost 

iz Daruvara, koje je u većinskom vlasništvu Grada Daruvara,  povjerava se obavljanje  sljedećih  

komunalnih  djelatnosti iz članka 2.i 3. ove Odluke: 

 

 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 

 7. održavanje čistoće javnih površina 

  8. usluge ukopa pokojnika (uslužna komunalna djelatnost) 

 

 Darkom društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost iz Daruvara obavljat 

će  komunalne djelatnosti iz prethodnog stavka, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se 

 



regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenih sukladno 

tim propisima, a na temelju ugovora koji zaključuje Gradonačelnik na osnovi godišnjeg Programa 

održavanja komunalne infrastrukture Grada Daruvara kojim se utvrđuje opseg obavljanja komunalnih 

poslova. 

Obavljanje komunalnih djelatnosti  iz stavka 1. ovog članka povjerava se trgovačkom društvu 

Darkom društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost iz Daruvara na neodređeno 

vrijeme dok je trgovačko društvo registrirano za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti. 

Darkom društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost iz Daruvara dužno je 

obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu  i  postupati u skladu s načelima na 

kojima se temelji komunalno gospodarstvo sukladno zakonu koji uređuje komunalno gospodarstvo,  a 

jednom godišnje  društvo podnosi osnivaču izvješće o poslovanju. 

Trgovačkom društvu  GRADSKA TRŽNICA DARUVAR društvo s ograničenom 

odgovornošću iz Daruvara, koje je u vlasništvu Grada Daruvara,  povjerava se obavljanje  sljedećih  

uslužnih komunalnih  djelatnosti iz članka 3. ove Odluke, na neodređeno vrijeme dok je trgovačko 

društvo registrirano za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti: 

1.usluge javnih tržnica na malo 

2.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama. 

GRADSKA TRŽNICA DARUVAR društvo s ograničenom odgovornošću iz Daruvara 

obavljat će  komunalne djelatnosti iz prethodnog stavka, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima 

kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenih 

sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koji zaključuje Gradonačelnik  kojim se utvrđuje opseg 

obavljanja komunalnih poslova. 

GRADSKA TRŽNICA DARUVAR društvo s ograničenom odgovornošću iz Daruvara dužno 

je obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu  i  postupati u skladu s načelima na 

kojima se temelji komunalno gospodarstvo sukladno zakonu koji uređuje komunalno gospodarstvo,  a 

jednom godišnje  društvo podnosi osnivaču izvješće o poslovanju. 

 

Članak 2. 

 U ostalom dijelu odredbe Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke komunalnim 

djelatnostima na području Grada Daruvara (“Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 7/2020) ostaju 

neizmijenjene. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “Službenom glasniku 

Grada Daruvara“ 

 

                                                                                                             Predsjednik Gradskog vijeća 

                                                                                                               Stjepan Trkač, dipl.ing. 

 

 

 
 
 
 


