
Na temelju članka 48. 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 05. 

svibnja 2022. godine donosi 

 

O D L U K U 

o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuju komunalne djelatnosti koja se na području Općine Barban 

obavljaju na temelju pisanog ugovora. 

 

Članak 2. 

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora su: 

− komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova redovitog i 

izvanrednog održavanja, 

− komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu košnje trave i uklanjanja 

grana uz nerazvrstane ceste, 

− komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova zimske službe, 

− komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja 

prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, 

− komunalna djelatnost održavanja javnih površina na kojima nije dozvoljen promet 

motornim vozilima u dijelu redovitog i izvanrednog održavanja javnih površina, 

− komunalna djelatnost održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda, 

− komunalna djelatnost održavanja održavanje javnih zelenih površina u dijelu poslova 

održavanja dječjih igrališta s pripadajućom opremom, 

− komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja 

sportskih i rekreacijskih terena, 

− komunalna djelatnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu 

poslova održavanja nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 

− komunalna djelatnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu 

poslova postave ploča s planom naselja, oznaka sadržaja turističke namjene, oglasnih 

ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake), 

− komunalna djelatnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu 

poslova održavanja spomenika, skulptura i spomen obilježja, 

− komunalna djelatnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu 

poslova uređenja naselja u vrijeme blagdana, 

− komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete, 

− provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, 

− sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge 

higijeničarske službe. 

 



Članak 3. 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se sukladno propisima o javnoj 

nabavi. 

 

Članak 4. 

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

Barban“. 
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