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Na temelju članka 34.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 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 17.  sjednici 

održanoj  29. kolovoza 2019. godine, donosi 

 

                                                      ODLUKU  

o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom određuju način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti kojima se 

osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Maruševec u stanju 

funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava 

održavanje komunalne infrastrukture) i komunalnih djelatnosti kojima se pojedinačnim 

korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Maruševec 

(u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti). 

  

 

Članak 2. 

 

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, u smislu 

ove Odluke su: 

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. održavanje javne rasvjete. 

 

Uslužna komunalna djelatnost, u smislu ove Odluke je: 

1.  usluga ukopa pokojnika. 
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Članak 3. 

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju 

tijekom cijele godine na nerazvrstanih 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), sukladno propisima kojima je uređeno održavanje cesta. 

 

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova 

funkcionalnost. 

 

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i 

održavanje građevina koje službe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina 

i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe 

prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu 

komunalnog društva Varkom d.d., koje prema posebnim propisima o vodama služe 

zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.  

 

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje 

biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog 

grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim 

igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi 

potrebni za održavanje tih površina. 

 

Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, 

popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta (nadstrešnice na stajalištima javnog 

prometa, javni zdenci, ploče s natpisima ili planom Općine, oznake kulturnih dobara, 

zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge 

građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja). 

 

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje 

ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje, zelenih i drugih površina unutar groblja u 

Maruševcu i Druškovcu. 

 

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, 

osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, 

snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je 

nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine. 

 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne 

rasvjete uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina 

javne namjene. 

 

Uslužna komunalna djelatnost ukopa pokojnika podrazumijeva ispraćaj i ukop pokojnika 

unutar groblja u Maruševcu i Druškovcu sukladno posebnim propisima.     
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Članak 4. 

 

Trgovačkom društvu MARUŠEVEČKI KOMUNALAC d.o.o., Biljevec 1 A, OIB: 

60577835534, koje je u vlasništvu Općine Maruševec povjerava se obavljanje slijedećih 

komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: 

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. 

 

Obavljanje  navedenih komunalnih djelatnosti  povjerava se trgovačkom društvu iz stavka 1. 

ovog članka na neodređeno vrijeme, uz naknadu. 

 

Članak 5. 

 

Trgovačkom društvu IVKOM d.d., Ivanec, V. Nazora 96 b, OIB: 31407797858, koje je u 

suvlasništvu Općine Maruševec povjerava se obavljanje slijedeće komunalne djelatnosti 

kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: 

1. održavanje javne rasvjete 

 

Obavljanje  navedene komunalne djelatnosti  povjerava se trgovačkom društvu iz stavka 1. 

ovog članka na neodređeno vrijeme, uz naknadu. 

 

Članak 6. 

 

Obavljanje uslužne komunalne djelatnosti usluge ukopa pokojnika iz članka 2. stavka 2. ove 

Odluke povjerava se trgovačkom društvu  MARUŠEVEČKI KOMUNALAC d.o.o., Biljevec 

1 A, OIB: 60577835534, koje je u vlasništvu Općine Maruševec. 

 

Obavljanje navedene uslužne komunalne djelatnosti povjerava se trgovačkom društvu iz 

stavka 1. ovog članka na neodređeno vrijeme, bez naknade. 

 

 

Članak 7. 

 

Prava i obveze trgovačkih društava za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 4. i 5. ove 

Odluke regulirana su odredbama ove Odluke, odredbama Odluke o komunalnom redu, 

posebnim propisa kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti, odlukama 

drugih općih akata Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima i ugovorom 

sklopljenim s Općinom. 

 

Prava i obveze trgovačkog društva za obavljanje povjerene uslužne komunalne djelatnosti iz 

članka 6. ove Odluke regulirana su općim aktima Općine. 

 

Trgovačka društva kojima je ovom Odlukom povjereno obavljanje komunalne djelatnosti 

dužna su obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu i postupati u skladu s 

načelnima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo sukladno zakonu. 
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Članak 8. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju obavljanja 

komunalnih djelatnosti („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/19). 

 

 

Članak 9. 

 

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

županije“ 

           

                       

 

                                                                                                             PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                             Josip Špoljar, oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


