
 
GRAD  PAZIN  
 

OBJAVLJUJE 
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 

 

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti  
savjetovanje traje od 12. studenog 2018. do 11. prosinca 2018. 

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 11. prosinca 2018. godine 

dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o 

povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, putem pošte ili osobno na adresu  Ured Grada 

Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 PAZIN ili slanjem emaila na adresu 

zoran.slokovic@pazin.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg 

možete preuzeti na internet stranicama Grada Pazina - http://www.pazin.hr/grad-

pazin/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/otvorena-savjetovanja-sa-zainteresiranom-

javnoscu/. 

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz 

jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore 

navedenom roku. 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici 

Ureda Grada. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete 

pri slanju prijedloga. 

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti objavljen je u 

elektronskom obliku na mrežnim stranicama Grada Pazina - http://www.pazin.hr/grad-

pazin/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/otvorena-savjetovanja-sa-zainteresiranom-

javnoscu/. 

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti objavljen na internet 

stranicama Grada Pazina predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i 

dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke. 

Tekst ove objave objavit će se na internetskom službenom portalu Grada Pazina u rubrici 

savjetovanje sa  zainteresiranom javnošću.  

Po provedenom savjetovanju, Ured Grada Pazina izvijestit će o rezultatima savjetovanja 

izrađivače prijedloga Odluke i gradonačelnika Grada Pazina.  

O b r a z l o ž e nj e 

Pravna osnova za donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti nalazi se u 
članku 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.) u kojem je određeno 
da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu. 
 
U Gradu Pazinu na snazi je Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 24/11., 24/12., 26/13. i 26/17.). Navedena Odluka donijeta je temeljem 
tada važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/99., 
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57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 
84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.). U dijelu navedene Odluke reguliran je 
način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti putem trgovačkog društva u su/vlasništvu. Novi 
Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.), koji je stupio na snagu 04. 
kolovoza 2018. godine, na sličan način ali bitno podrobnije uređuje pitanja bitna za organizaciju i rad 
spomenutog trgovačkog društva. Pa tako, temeljem članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
novitet je da trgovačko društvo obavlja komunalne djelatnosti na temelju odluke o povjeravanju 
obavljanja komunalnih djelatnosti koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.  
 
Novost je i da trgovačko društvo, koje uz povjerene komunalne djelatnosti obavlja i druge djelatnosti 
od općeg interesa i/ili tržišnu gospodarsku djelatnost, mora računovodstvene poslove za te 
djelatnosti voditi odvojeno. 
 
Obavljanje komunalnih djelatnosti može se povjeriti trgovačkom društvu u kojem jedinica lokalne 
samouprave odnosno više njih u slučaju zajedničke organizacije obavljanja komunalne djelatnosti, 
ima sve udjele odnosno dionice. 
 
U članku 34. stavku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisan je sadržaj odluke o povjeravanju 
obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačko društvu. Odluka sadrži: 
1. tvrtku društva kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti, 
2. komunalne djelatnosti čije se obavljanje povjerava, 
3. rok na koji se povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti, i 
4. obveze društva prema osnivaču. 
 
AD.1. Predloženom je Odlukom određeno da se obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada 
Pazina povjerava trgovačkom društvu USLUGA“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, 
Šime Kurelića 22, OIB:03455963475, u kojem Grad Pazin ima većinski udio. Isto rješenje bilo je 
propisano i postojećom Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina jer je 
trgovačko društvo „USLUGA d.o.o. i osnovano za obavljanje komunalnih djelatnosti. 
 
Ad.2. Kako novi Zakon o komunalnom gospodarstvu razlikuje komunalne djelatnosti kojima se 
osigurava održavanje komunalne infrastrukture i uslužne komunalne djelatnosti, tako su i u 
predloženoj Odluci podijeljene komunalne djelatnosti koje se povjeravaju. Tako se iz članka 22. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu povjeravaju sve komunalne djelatnost osim održavanja javne 
rasvjete a iz članka 24. istog Zakona povjeravaju se sve komunalne djelatnosti osim komunalnog 
linijskog prijevoza putnika (koja djelatnost ne postoji u Gradu Pazinu) i obavljanje dimnjačarskih 
poslova. Iz nove Odluke o komunalnim djelatnostima povjeravaju se uslužne komunalne djelatnosti 
usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan i usluge oglašavanja i 
plakatiranja. Sve navedene komunalne djelatnosti koje su povjerene ovom Odlukom već obavlja 
trgovačko društvo „USLUGA“ d.o.o.  temeljem dosadašnje Odluke o komunalnim djelatnostima na 
području Grada Pazina i drugih odluka (Odluka o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja, 
Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na 
području Grada Pazina) koje su donijete temeljem ranijeg Zakona o komunalnom gospodarstvu.  
 
AD.3. Određeno je da se obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava na neodređeno vrijeme. 
 
Ad.4. „ULUGA“ d.o.o. i Grad Pazin će međusobne odnose koji proizlaze iz obavljanja povjerenih 
komunalnih djelatnosti urediti međusobnim ugovorom (ili više njih). Navedenim ugovorom regulirat 
će se: opis i opseg poslova održavanja, jedinične cijene za izvođenje ugovorenih radova, iznos 
sredstava određen za izvođenje ugovorenih radova, rokove izvođenja pojedinih radnji i radova na 
održavanju, način izvješćivanja o izvedenim radovima, način kontrole izvedenih radova, način 
plaćanja izvedenih radova, razloge zbog kojih se ugovor može mijenjati tijekom kalendarske godine. 



 
Za provedbu ovog akta potrebno je planirati redovna financijska sredstva u Proračunu Grada Pazina 
za 2019. godinu za obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne 
infrastrukture. 
 
Želja je i interes Grada Pazina da se što širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Pazina uključi 
u pripremu konačnog prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. 
Provođenjem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, želi se upoznati javnost s Nacrtom prijedloga 
Odluke te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti kako bi isti, ukoliko su 
zakoniti, stručno utemeljeni i provedivi, bili prihvaćeni od strane donositelja Odluke i u konačnici 
ugrađeni u samu Odluku.  
 
 


