
 

Na temelju ĉlanka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br. 26/03.- proĉišćeni tekst, 82/04., 110/04. (Uredba), 178/04., 38/09. i 79/09.), 

ĉlanka 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 125/08.), ĉlanaka 33. i 102. Statuta 

Općine Križ («Glasnik Zagrebaĉke županije» br. 16/09.) i ĉlanka 63. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Križ („Glasnik Zagrebaĉke županije“ br. 16/09.) Općinsko vijeće Općine Križ 

na 4. sjednici održanoj dana 10. 09. 2009. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se  

obavljati dodjeljivanjem koncesije te utvrđivanju pripremnih radnji  

i postupka davanja koncesije 

 

 

Ĉlanak 1. 

 Ovom Odlukom odreĊuju se komunalne djelatnosti koje će se na podruĉju Općine 

Križ obavljati dodjeljivanjem koncesije, a to su: 

1. Prijevoz pokojnika 

2. Obavljanje dimnjaĉarskih poslova  

3. Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septiĉkih jama, sabirnih i crnih jama. 

 

Ĉlanak 2. 

 Komunalna djelatnost prijevoza pokojnika razumijeva preuzimanje i prijevoz umrle 

osobe od mjesta smrti do mjesta mrtvaĉnice na groblju u Križu ili do odarnice na groblju u 

Reĉici Kriškoj. 

 Koncesija za prijevoz pokojnika daje se na vrijeme - 4 (ĉetiri) godine. 

 

Ĉlanak 3.  

 Komunalna djelatnost obavljanja dimnjaĉarskih poslova razumijeva obvezu ĉišćenja i 

kontrolu dimovodnih objekata i ureĊaja za loženje. 

 Koncesija za obavljanje dimnjaĉarskih poslova daje se na vrijeme - 4 (ĉetiri) godine. 

 

Ĉlanak 4. 

 Komunalna djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septiĉkih jama, 

sabirnih i crnih jama podrazumijeva crpljenje fekalnog sadržaja autocisternom ili drugim 

primjerenim ureĊajem, a sadržaj se zbrinjava na proĉistaĉu otpadnih voda. 

Koncesija  za komunalnu djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz 

septiĉkih jama, sabirnih i crnih jama daje se na vrijeme - 4 (ĉetiri) godine. 

 

Ĉlanak 5. 

Općinsko vijeće Općine Križ utvrĊuje da će se pripremne radnje i postupak davanja 

koncesija provoditi sukladno odredbama Zakona o koncesijama i Zakona o komunalnom 

gospodarstvu. 

 

Ĉlanak 6.  

 Ovom Odlukom utvrĊuje se da će kriterij za odabir najpovoljnije ponude za dodjelu 

koncesiju biti ekonomski najpovoljnija ponuda uzimajući u obzir kvalitetu, visinu naknade za 

koncesiju, cijenu usluge i ekološke osobine. 

 

Ĉlanak 7.  

 Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se dodijeliti koncesija donosi 

Općinsko vijeće Općine Križ, a na prijedlog struĉnog povjerenstva, kojega imenuje Općinski 

naĉelnik Općine Križ. 
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Ĉlanak 8.  

 Donošenjem ove Odluke prestaje važiti  Odluka o naĉinu obavljanja dimnjaĉarskih 

poslova na podruĉju Općine Križ („Glasnik Zagrebaĉke županije„ br. 5/2002.) i Odluka o 

naĉinu obavljanja pogrebnih poslova na podruĉju Općine Križ („Glasnik Zagrebaĉke 

županije„ br. 8/2000.). 

 

Ĉlanak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Zagrebaĉke županije. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRIŽ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa: 363-01/09-01/284 

Ur.broj: 238/16-01-09-1 

Križ, 10. 09. 2009.  

  

  Predsjednik  

Općinskog vijeća Općine Križ: 

  Tomo Benko 

 

 

  

 



 

Na temelju ĉlanka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

novine" br. 26/03.-proĉišćeni tekst, 82/04., 110/04. (Uredba), 178/04., 38/09. i 79/09.), 

ĉlanaka 33. i 102. Statuta Općine Križ («Glasnik Zagrebaĉke županije» br. 16/09.) i ĉlanka 

63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ („Glasnik Zagrebaĉke županije“ br. 16/09.) 

Općinsko vijeće Općine Križ na 4. sjednici održanoj dana 10. 09. 2009. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti te 

utvrđivanje uvjeta i mjerila za provedbu postupka za povjeravanje  

određenih komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora 

 

Ĉlanak 1. 

U Odluci o odreĊivanju komunalnih djelatnosti te utvrĊivanju uvjeta i mjerila za 

provoĊenje postupka za povjeravanje odreĊenih komunalnih poslova na temelju pisanog 

ugovora, u daljnjem tekstu: Odluka („Glasnik Zagrebaĉke županije“ br. 9/08.), u ĉlanku 2.   

toĉke 1., 2. i 4. brišu se. 

Ĉlanak 2. 

Ĉlanak 3. Odluke briše se. 

 

Ĉlanak 3. 

 Ĉlanak 4. Odluke briše se. 

 

Ĉlanak 4. 

 Ĉlanak 6. Odluke briše se. 

Ĉlanak 5. 

U ĉlanku 10. Odluke toĉke 1., 2. i 4. brišu se. 

 

Ĉlanak 6. 

U ĉlanku 15. Odluke, stavku 1. i 4., rijeĉi "Općinsko poglavarstvo Općine Križ" 

zamjenjuju se rijeĉima "Općinski naĉelnik Općine Križ". 

 

Ĉlanak 7.  

 U ĉlanku 21. Odluke, stavku 1., rijeĉi "Općinsko poglavarstvo Općine Križ", 

zamjenjuju se rijeĉima "Općinski naĉelnik Općine Križ". 

 

Ĉlanak 8. 

 U ĉlanku 22. Odluke, stavku 1., rijeĉi "Općinsko poglavarstvo", zamjenjuju se 

rijeĉima "Općinski naĉelnik". 

Ĉlanak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Zagrebaĉke županije. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRIŽ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 363-01/09-01/285 

Ur.broj: 238/16-01-09-1 

Križ, 10. 09. 2009. 

 

          Predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Križ: 
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