
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13 i 137/15) i temeljem 

članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 29. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2017. 

godine, donosi: 

 

 

ODLUKA   

O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA 

 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom Komunalnom poduzeću „RAKITOVAC“  d.o.o.  Oprisavci povjerava se 

obavljanje slijedećih poslova: 

 

 

1. održavanje javnih površina, 

2. održavanje čistoće i 

3. održavanje groblja i krematorija, 

 

 

Članak 2. 

Izvršitelj je obvezan: 

     -       u obavljanju povjerenih komunalnih poslova iz članka 1. ove Odluke pridržavati se  

            odredbi općih akata i posebnih odluka nadležnih općinskih tijela koji se odnose na  

             povjerene mu komunalne poslove, 

-  poslove iz članka 1. ove Odluke  obavljati stručno, savjesno i po pravilima struke, 

-  uredno ispostavljati fakture za obavljene poslove  

 

Članak 3. 

Naručitelj se obvezuje: 

- osigurati nesmetan pristup prostoru/ima odnosno površini na kojoj će se obavljati 

komunalni poslovi koji su predmet ove Odluke kao i nesmetan rad Izvršitelju odnosno 

njegovim radnicima, 

- izvršitelju uredno izvršavati obveze prema  ispostavljenim fakturama   za stvarno 

obavljene usluge koje se odnose na komunalne poslove  iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Izvršitelj snosi  odgovornost za kvalitetu izvršenog posla. 

Izvršitelj je dužan uvažiti sve reklamacije na koje mu ukaže Naručitelj te otkloniti eventualne    

nedostatke . 

 

Članak 5. 

Općinski načelnik će s komunalnim poduzećem „RAKITOVAC“ d.o.osklopiti ugovor o 

povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži: 

– djelatnosti za koju se sklapa ugovor, 

– vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

– vrstu i opseg poslova, 

– način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja. 



 

Članak 6.  

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije , oglasnoj ploči i web stranici Općine Oprisavci. 

 
 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OPRISAVCI 

 

 

 

 

KLASA: 023-05/17-01/11 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

Oprisavci, 30.  ožujak 2017.g. 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Matej Kolobarić 

DOSTAVITI: 

1. „Rakitovac“ d.o.o. Oprisavci, 

2. „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

3. Dosje zapisnika, 

4. Pismohrana,  

 

 

 

 


