
  

     

 

 

 

R E P U B L I  K A    H R V A T S K A 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA      

 
 

OPĆINA NI  OPĆINA NIJEMCI 

 
Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-02/20-01/03 

URBROJ: 2188/06-01-20-2 

Nijemci, 20. studeni 2020. godine 

 

Na temelju članka 26., 31., 34., 44. i 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne 

novine« broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Nijemci (»Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije 04/13, 03/18, 03/19, 03/20), Općinsko vijeće Općine Nijemci, 

na 32. sjednici održanoj dana 20. studenog 2020. godine, donosi 

 

PRVE IZMJENE ODLUKE 

o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Nijemci 

 

I 

 Sukladno članku 6. i 7. Odluke o nerazvrstanim cestama KLASA:340-03/13-30/04 

URBROJ:2188/06-01-13-1 od 19.  studenog 2013.g., mijenja se članak 7. Odluke i glasi: 

  

 Trgovačkom društvu Komunalac Srijem d.o.o. povjerava se obavljanje sljedećih 

komunalnih djelatnosti: 

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,  

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,  

- održavanje groblja 

- održavanje čistoće javnih površina 

- usluge javnih tržnica na malo,  

- usluge ukopa pokojnika 

- obavljanje dimnjačarskih poslova 

- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima. 

 

Obavljanje komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu  iz članka 7. ove odluke povjerava se 

na neodređeno vrijeme, s time da za cijelo vrijeme važenja odluke o povjeravanju, moraju biti 

ispunjeni i uvjeti koji su Zakonom o javnoj nabavi propisani za ugovore koje javni naručitelj 

dodjeljuje drugoj pravnoj osobi bez primjene Zakona o javnoj nabavi ( a koji su na dan 

donošenja ove Odluke propisani člankom 33. ZJN 2016). 

Trgovačko društvo iz članka 7. ove Odluke obavljat će navedene komunalne djelatnosti 

sukladno odredbama ove Odluke, posebnih propisa kojima se regulira obavljanje pojedine 



komunalne djelatnosti te odlukama i drugim općim aktima Općinskog vijeća Općine Nijemci, 

a na temelju ugovora koji zaključuje s Općinom Nijemci komunalne djelatnost na osnovi 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nijemci ( odnosno, ako 

se u sklopu obavljanja djelatnosti osigurava građenje komunalne infrastrukture i u skladu s 

godišnjim Programom građenja komunalne infrastrukture). 

Ugovorom se reguliraju vrsta i opseg obavljanja poslova, cijena, način i rok plaćanja, 

provođenje kontrole obavljenih poslova i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti. 

Trgovačko društvo koje uz povjerenu komunalnu djelatnost obavlja i drugu djelatnost od 

općeg interesa i/ili tržišnu gospodarsku djelatnost, mora računovodstvene poslove za te 

djelatnosti obavljati odvojeno. 

Trgovačko društvo je u cijelosti odgovorno za izvršenje povjerenih poslova. 

Trgovačko društvo je dužno obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu i 

postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo sukladno zakonu 

koji uređuje komunalno gospodarstvo i jednom godišnje, do 30. travnja podnijeti Općinskom 

Vijeću Općine Nijemci izvješće o obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti u prethodnoj 

godini. 

Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkom društvu, a koje se 

financiraju isključivo iz Proračuna, mogu se povjeriti drugim fizičkim ili pravnim osobama na 

temelju članka 13. ove Odluke, u slučaju da ih trgovačko društvo nije u mogućnosti obaviti. 

 

II 

 U svom preostalom dijelu odluka KLASA: 363-02/20-01/03; URBROJ: 2188/06-01-

20-1 od 28.08.2020.g. ostaje neizmijenjena. 

 

III 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mirko Jurišić 
 

 


