
Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18, 110/18 i 32/20) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 

broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana ___. 

svibnja 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuje komunalna djelatnost koja se na području Općine Barban obavlja 

na temelju ugovora o koncesiji. 

 

Članak 2. 

Komunalna djelatnost koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji je obavljanje 

dimnjačarskih poslova. 

 

Članak 3. 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne 

djelatnosti iz članka 2. ove Odluke te sklapanje, izmjena i provedba toga ugovora provode se  

sukladno propisima o koncesiji.  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“. 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Barban, __. svibnja 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 

 

  



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA 

Člankom 44. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 

110/18 i 32/20) propisano je da se koncesijom može steći pravo obavljanja komunalnih 

djelatnosti i pravo korištenja komunalne infrastrukture radi obavljanja sljedećih komunalnih 

djelatnosti: 

− pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama 

− pružanja usluga javnih tržnica na malo 

− komunalnog linijskog prijevoza putnika 

− obavljanja dimnjačarskih poslova 

− održavanja javne rasvjete. 

Stavkom 2. istog članka propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije. 

Člankom 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 

60/21 i 4/22) propisano je da Općinsko vijeće donosi akte iz samoupravnog djelokruga Općine 

Barban u skladu sa zakonom. 

 

  

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji, 

koja se sada predlaže, predstavlja usklađenje sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji u 

odredbi članka 44. stavka 2. propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

donosi odluku kojom određuje komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije. 

U članku 1. predložene Odluke utvrđen je predmet predložene Odluke. 

U članku 2. predložene Odluke definirana je komunalna djelatnost koja se obavlja na temelju 

ugovora o koncesiji. 

U članku 3. predložene Odluke određeno je da se postupak odabira osobe s kojom se sklapa 

ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova te sklapanje, 

izmjena i provedba toga ugovora provode sukladno propisima o koncesiji.  

U članku 4. predložene Odluke utvrđeno je da predložena Odluka stupa na snagu osmoga dana 

od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“. 

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Općine Barban. 

 


