
Na temelju članka 15., stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i 

članka 32., stavka 1., točke 28. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 

br. 4/09, 7/11 i 4/12), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 17. Sjednici, održanoj 3. srpnja 

2012., donosi 

 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima  

koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog 

ugovora ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 1/05) u članku 5. stavak 4. riječi "Gradsko 

poglavarstvo", zamjenjuju se rječju: "Gradonačelnik". 

 

Članak 2. 

U članku 7. stavak 2. riječi "Gradsko poglavarstvo", zamjenjuju se rječju: 

"Gradonačelnik". 

 

Članak 3. 

Članak 9. mijenja se i glasi: 

" Ponude se podnose u zapečaćenoj omotnici neposredno pisarnici Grada ili putem 

pošte preporučeno s naznakom "ne otvaraj-natječaj za" (komunalna djelatnost koja je predmet 

natječaja) s adresom naručitelja i ponuditelja, u roku određenom u javnom natječaju. 

 

Članak 4. 

Članak 10. mijenja se i glasi: 

" Uz ponudu, ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave: 

-ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 

registar kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost za obavljanje komunalne 

djelatnosti koji su predmet javnog natječaja, 

-potvrdu Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vukovara o podmirenim 

dospjelim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi, 

-potvrdu porezne uprave o podmirenju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje, 

-dokaz o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i , kada 

se radi o pravnoj osobi, gospodarskog subjekta, koji se daje u obliku izjave ovlaštene osobe za 

zastupanje gospodarskog subjekta, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog 

tijela, 

-dokaz o bonitetu-BON 1 ili istovjetnu ispravu izdanu ili ovjerenu od strane nadležnog 

tijela, 

-dokaz o solventnosti-BON 2, 

-reference ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog 

natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi sa 

potvrdama naručitelja da su uredno i kvalitetno izvršeni) i 

-jamstvo za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovora." 

 

 



Članak 5. 

Članak 12. mijenja se i glasi: 

" Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najnižom cijenom, ako ponuditelj 

ispunjava ostale uvjete propisane u pozivu za dostavu ponude ili u javnom natječaju." 

 

 

Članak 6. 

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

Vukovara. 
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