
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

           
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,  broj 68/18 i 

110/18) i članka 31. Statuta  Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 

broj 11/13, 22/13, 43/15 i 13/18) Općinsko  vijeće Općine Maruševec  na 21. sjednici 

održanoj   2020. godine, donosi 

 

ODLUKU  

o davanju prethodne suglasnosti na 

Opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete trgovačkom društvu Ivkom d.d.  iz Ivanca, V. Nazora 96b. 

 

 

Članak 2. 

Opći uvjeti isporuke komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete izrađeni po trgovačkom 

društvu Ivkom d.d. iz Ivanca, V. Nazora 96b nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin 

sastavni dio. 

 

 

 Točka 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“. 

 

 

 

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK  

                                                                                                     OPĆINSKOG   VIJEĆA 

                                                                                                              Marijan Fatiga 
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Temeljem članka 34. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 
68/18, 110/18) i članka 5. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 
održavanja javne rasvjete na području Općine Maruševec  (Službeni vjesnik Varaždinske 
županije  54/2019), izvršni direktor trgovačkog društva IVKOM d.d. za komunalne poslove, 
Ivanec, Vladimira Nazora 96b (daljnjem tekstu: Isporučitelj komunalne usluge), donosi:    
 
 
 

OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE DJELATNOSTI 
 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 
 
 
 

I  OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 
Ovim  Općim uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (u 
daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanje 
javne rasvjete na području općine Maruševec (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i 
obveze isporučitelja i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene 
usluge. 
 
Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete obavlja se na temelju Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18)  i  Odluke o povjeravanju 
komunalnih djelatnosti na području Općine Maruševec, objavljenog u javnom glasilu 
„Službeni vjesnik Varaždinske županija“, br. 54/2019. 
 
 
II. UVJETI PRUŽANJA I  

KORIŠTENJA USLUGE  

Članak 2. 
 

Bitni pojmovi u smislu ovih  Uvjeta jesu: 
 

1. Javna rasvjeta - su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih 
prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta 
koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih 
površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu Općine 
Maruševec  i prigodna rasvjeta. 

 

2. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete – što podrazumijeva njihovo 
održavanje odnosno održavanje svih komponenti javne rasvjete (ormari javne 
rasvjete, zaštitni uređaji, upravljački uređaji, kabelska mreža, zračna mreža, 
temelji stupa sa sidrenim vijcima, rasvjetni stupovi sa/bez luka, razdjelnica 
stupa sa zaštitnim uređajem, dijelovi svjetiljke: kućište, difuzor, odsijač, 
prigušnica, propaljivač, kondenzator, grlo, žarulja) u stanju stalne ispravnosti i 
funkcionalne sposobnosti, te uključuje: 

 

 1. dojavni centar, dežurna služba  
- dojavni centar  ima stalnu službu u redovnom radnom vremenu i izvan 

redovnog radnog vremena (sve u funkciji od 0,00-24,00 sata), tel: 042/770 
550, 
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2. redovno održavanje svih mjernih mjesta i rasvjetnih tijela koji točan broj se 
utvrđuje  zapisnički na kraju svake obračunske godine 
- uključivanje/isključivanje rasvjete, grupno i/ili pojedinačno prema potrebama 

održavanja, odnosno nalogu nadzora i/ili ovlaštene osobe Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine,  

- redoviti nadzor i obilazak te provjera općeg stanja i funkcionalnosti 
komponenata javne rasvjete, kao i sustava za rasvjetljavanje površina javne 
namjene, područje održavanja nije podijeljeno u zone,  

- servis/popravak ili zamjena svih komponenti javne rasvjete, kao i sustava za 
rasvjetljavanje površina javne namjene u cilju održavanja potpune ispravnosti i 
funkcionalne sposobnosti, a koje su neispravne ili oštećene redovnom 
uporabom ili su dotrajale zbog starosti, 

 

3. interventno održavanje  
- uklanjanje ili otklanjanje svih komponenti javne rasvjete, odnosno sustava za 

rasvjetljavanje površina javne namjene, koje predstavljaju neposrednu 
opasnost neovisno o razlozima oštećenja/uništenja (elementarna nepogoda, 
prometna nesreća, vandalizam, i sl.)  

- servis/popravak svih komponenti javne rasvjete, odnosno sustava za 
rasvjetljavanje površina javne namjene, koje su oštećene/uništene neovisno o 
razlozima oštećenja/uništenja (elementarna nepogoda, prometna nesreća, 
vandalizam, i sl.)  

- popis štete, procjena troškova, dostava troškovnika za sanaciju nastale štete 
kod prometnih nezgoda, elementarnih nepogoda, vandalizma i sl., 

 

4. vođenje evidencije koje obuhvaća sljedeće:  
- izradu dokumentacije i obradu podataka o stanju javne rasvjete. 

 
 
III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE PRUŽATELJA  

I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE 
 

Članak 3. 
 
OBVEZE ISPORUČITELJA USLUGE: 
 
Isporučitelj usluge se  obvezuje  izvršiti uslugu održavanje javne rasvjete za korisnika 
usluge na način utvrđen Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ovim Uvjetima u  
svemu sukladno propisima i pravilima struke. 
Isporučitelj usluge obvezuje se organizirati i obavljati: 

- primitak dojave o kvarovima putem dojavnog centra i/ili web aplikacije na 
svojem portalu neprekidno 24 sata dnevno,  

- redoviti nadzor i obilazak jednom mjesečno te provjera općeg stanja i 
funkcionalnosti komponenata javne rasvjete, kao i sustava za rasvjetljavanje 
površina javne namjene, 

- servis/popravak ili zamjena svih komponenti javne rasvjete, kao i sustava za 
rasvjetljavanje površina javne namjene u cilju održavanja potpune ispravnosti i 
funkcionalne sposobnosti, a koje su neispravne ili oštećene redovnom uporabom ili 
su dotrajale zbog starosti, 

- interventno održavati sve komponenti javne rasvjete, odnosno sustava za 
rasvjetljavanje površina javne namjene), 

- dostavljati podatke korisniku usluge o potrebi održavanja pojedinih 
komponenata, 

- poštivati dinamiku održavanja utvrđenu Planom održavanja javne rasvjete, 
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- voditi dnevnik izvršenih usluga za obračun i fakturiranje, 
- voditi dokumentaciju o stanju i promjenama javne rasvjete, 
- podnijeti godišnje izvješće o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 

javne rasvjete. 
 

Isporučitelj  za izvršenje predmetne komunalne usluge obvezuje se osigurati: 
- jedno specijalno vozilo s dizalicom „korpa“ s rasponom radne visine do 12 m, 
- jedno teretno vozilo za prijevoz radnika i alata, 
- minimalno dva radnika sa završenom srednjom stručnom spremom elektro 

smjera, s ovlaštenjem za rad na siguran način. 
 
 

Članak 4. 
 

OBVEZE KORISNIKA USLUGE: 
 
Korisnik usluge obvezuje se: 

- na početku kalendarske godine izraditi godišnji Plan održavanja javne 
rasvjete za tu godinu, sukladno Planu održavanja komunalne infrastrukture i 
Zakonu o komunalnom gospodarstvu i njime utvrditi obim poslova i visinu 
sredstava održavanja, 

- pratiti izvršenje i ovjeravati Dnevnik izvršenja usluge od strane ovlaštene 
osobe Jedinstvenog upravnog odjela Općine, 

- kontrolirati očitanja i plaćati odabranom opskrbljivaču utrošenu energiju za 
javnu rasvjetu. 

 
 

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA  
I PLAĆANJA USLUGE 

 
Članak 5. 

 
Cijenu, način obračuna i način plaćanja komunalne usluge određuje isporučitelj komunalne 
usluge, te za svaku njezinu izmjenu ili dopunu dužan je pribaviti prethodnu suglasnost 
Načelnika Općine. 
 
Cijene usluge utvrđene su Cjenikom koji je sastavni dio ovih Uvjeta i  donosi ga Izvršni 
direktor isporučitelja usluge, uz prethodnu suglasnost načelnika Općine. 
 
Cijene iz Cjenika  su nepromjenjive unutar kalendarske godine.   
 
Prijedlog Cjenika za narednu kalendarsku godinu dostavlja se korisniku usluge na usvajanje 
do 15-og studenog tekuće godine. 
 
U  Cjeniku su dani opisi, vrsta usluga i materijala po jediničnoj mjeri i količini, jer se unaprijed 
ne može procijeniti vrsta, količina, lokacija i cijena pojedinog kvara. 
 

Obračun stvarno izvršenih usluga i utrošenog materijala vršiti će se prema jediničnim 
cijenama za pojedinu vrstu usluge utvrđenu i ovjerenu Dnevnikom pružanja usluge 
od strane ovlaštene osobe Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
 
Isporučitelj komunalne usluge dužan je Cjenik komunalne usluge objaviti na svojoj oglasnoj 
ploči i na svojim mrežnim stranicama. 
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Plaćanje usluge od strane korisnika vršit će se mjesečno, s rokom plaćanja od 30 
dana od dana ispostavljenog računa za usluge izvršene u prethodnom mjesecu, 
usklađene i ovjerene od strane ovlaštene osobe Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine. 
 
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 6. 
 
Isporučitelj komunalne usluge ne smije bez opravdanih razloga prekinuti ili obustaviti 
isporuku komunalne usluge korisniku. 
 
Isporučitelj komunalne usluge obvezan je o prekidu isporuke komunalnih usluga i razlozima 
tog prekida obavijestiti javnost na prikladan način odmah nakon saznanja okolnosti koje su 
uzrokovale prekid. 
 

Članak 7. 
 
Ovi Opći uvjeti  objavljuju se u službenom glasilu korisnika javne usluge na njegovim 
mrežnim stranicama te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne 
usluge www.ivkom.hr . 
 

 

Članak 8. 
 
Ovi Opći uvjeti vrijede na neodređeno vrijeme. 
 
U slučaju  dodjele obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete od strane više 
jedinica lokalne samouprave, ovi Opći uvjeti uskladit  će se  sukladno odredbama članka 27. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18). 
 

 
Članak 9. 

 
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim 
vjesniku Varaždinske županije“. 
 
 
 
  Za isporučitelja  usluge: 
  IVKOM d.d. 
  Izvršni direktor: 
  Mladen Stanko 

 

 

http://www.ivkom.hr/

