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Ogulin;  

 

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 

68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije", br. 16/21), 

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana _____________ 2022. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o održavanju javne rasvjete 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način održavanja sustava javne rasvjete na području Grada 

Ogulina. 

Sustav javne rasvjete čine građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih 

prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz 

naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina društvenog značaja u 

vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 

 

Članak 2. 

Pod održavanjem sustava javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne 

rasvjete uključujući  podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene. 

Pod održavanjem sustava javne rasvjete podrazumijeva se i održavanje dekorativne rasvjete i 

prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje grada za blagdane odnosno određene manifestacije. 

 

Članak 3. 

Održavanje sustava javne rasvjete je komunalna djelatnost kojom se osigurava građenje i/ili 

održavanje sustava u stanju funkcionalne ispravnosti i po načelima komunalnog gospodarstva. 



OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI 

Članak 4. 

Građenje i održavanje sustava javne rasvjete je komunalna djelatnost koja se financira isključivo 

iz proračuna Grada Ogulina. 

Opseg građenja i održavanja sustava javne rasvjete utvrđuje Gradsko vijeće Grada Ogulina u 

okviru programa propisanih zakonom. 

 

Članak 5. 

 

Gradonačelnik i nadležni upravni odjel prema potrebi donose akte vezane uz provedbu postupaka 

građenja i održavanja sustava javne rasvjete. 

 

Članak 6. 

Građenje i održavanje sustava javne rasvjete na području Grada Ogulina obavljaju pravne i fizičke 

osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova. 

 

Članak 7. 

Postupak odabira osoba s kojima se sklapaju ugovori o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti iz članka 3. ove Odluke te sklapanje, provedba i izmjene tih ugovora provode se prema 

propisima kojima se uređuje javna nabava. 

 

Članak 8. 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti s odabranim ponuditeljem u ime Grada 

Ogulina sklapa gradonačelnik. 

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka odluke sadrži: 

- opis djelatnosti za koju se sklapa ugovor 

- vrijeme na koje se sklapa ugovor 

- vrstu i opseg radova ili usluga 

- način određivanja cijene te način i rok plaćanja 

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti može se zaključiti najduže na vrijeme od 

4 godine. 

Opseg obavljanja komunalne djelatnosti tijekom jedne kalendarske godine određuje se na temelju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Ogulina. 

U slučaju povećanja opsega ili promjene cijena obavljanja komunalne djelatnosti tijekom roka na 

koji je zaključen ugovor sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima zaključiti će se dodatak 

ugovoru. 



KOMUNALNA INFRASTRUKUTRA 

Članak 9. 

Sustav javne rasvjete dio je komunalne infrastrukture Grada Ogulina. 

 

Članak 10. 

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Ogulina. 

O komunalnoj infrastrukturi vodi se posebna evidencija pri upravnom odjelu nadležnom za 

poslove komunalnog gospodarstva u skladu sa zakonom. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o održavanju javne rasvjete 

("Glasnik Karlovačke županije", br. 5/00). 

 

Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

 

P R E D S J E D N I K 
 
 

_______________________________ 
Marinko Herman, struč. spec. krim. 

 


