
Na temelju članka 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i 
članka 30. alineje 4. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 
br. 13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na 19. svojoj sjednici, održanoj dana 21. rujna 
2010. godine, donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima na području Grada Zaboka 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom o komunalnim djelatnostima određuju se komunalne djelatnosti koje 
se obavljaju na području Grada Zaboka, te način njihova obavljanja. 
 

Članak 2. 
 Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Zaboka su: 
1. prijevoz putnika u javnom prometu, 
2. održavanje čistoće, 
3. odlaganje komunalnog otpada, 
4. održavanje javnih površina, 
5. održavanje nerazvrstanih cesta,  
6. tržnica na malo, 
7. održavanje groblja i prijevoz pokojnika, 
8. obavljanje dimnjačarskih poslova, 
9. javna rasvjeta. 
 Poslovi koji se podrazumijevaju pod pojedinom komunalnom djelatnošću iz stavka 1. 
ovog članka određeni su Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
 

Članak 3. 
 Komunalne djelatnosti, odnosno komunalne poslove iz ove Odluke obavljaju 
trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zaboka, pravne i fizičke osobe na 
temelju ugovora o koncesiji i pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova. 

 
Članak 4. 

 Posebnim odlukama Gradskog vijeća određuju se način, uvjeti i ostala pitanja vezana 
za obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno komunalnih poslova, sve u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 

Članak 5. 
 Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno komunalnih poslova 
osiguravaju se u skladu sa zakonom. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“. 
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DOSTAVITI: 
1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 
      i javne potrebe, ovdje 2x, 
2.   Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 
      Služba za zajedničke poslove, Krapina, Magistratska 1, 
3.   Za objavu u "Službenom glasniku  
      Krapinsko-zagorske županije", 
4. Za objavu na Oglasnoj ploči Grada Zaboka, 
5. Za prilog zapisniku, 
6. Za zbirku akata, 
7.   Pismohrana.  

 


