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19.
Na temelju članka 5. Zakona o komunalnom gos-

podarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, pročišćeni 
tekst, 82/04, 178/04, 78/09 i 38/09), članka 35. Za-
kona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno 
tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 
34. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 
40/09), Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na sjednici 
održanoj 26. ožujka 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.

Čanak 1.
 Općina Jasenovac, kao osnivač trgovačkog društva 

Javnog komunalnog poduzeća s ograničenom odgo-
vornošću za usluge i trgovinu (skraćeni naziv tvrtke 
JASENOVAČKA VODA d.o.o.) sa sjedištem u Jase-
novcu, Trg kralja Petra Svačića 14 (u daljnjem tekstu: 
Društvo), donosi Odluku kojom povjerava Društvu 
obavljanje određenih komunalnih djelatnosti.

Članak 2.
Društvu se povjerava obavljanje slijedećih komu-

nalnih djelatnosti:
- opskrba pitkom vodom,
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

 Članak 3.
Za obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke 

Društvo će, na dostavljeni mu troškovnik, ponuditi 
cijene za obavljanje predmetnih djelatnosti.

Ukoliko su iste sukladne tržišnim cijenama Općinski 
načelnik dati će suglasnost i utvrditi odredbe ugovora 
(ili više ugovora, za svaku djelatnost posebno) koji će 
biti sklopljen između Općine, kao naručitelja i Društva, 
kao izvršitelja, sukladno općim i pojedinačnim aktima 
Općine.

Ukoliko ponuđene cijene, po ocijeni Općinskog 
načelnika, ne odgovaraju tržišnim, isti neće dati su-
glasnost i ponudbeni troškovnik vratit će Društvu na 
usklađenje cijena.

Članak 4.
Poslove iz članka 2. ove Odluke Društvo će obavljati 

sukladno posebnim odlukama i Programu održavanja 
komunalne infrastrukture.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Jasenovac.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/10-01/07
UrBrOJ: 2176/11-01-10-02
Jasenovac, 26. ožujka 2010. 

Predsjednik
Zoran Prpić, mag. polit., v.r.

20.
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, proči-
šćeni tekst, 82/04, 178/04, 78/09 i 38/09) članka 35. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno 
tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 
34. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 
40/09), Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na sjednici 
održanoj 26. ožujka 2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti društvu KOMUNALNI SERVISI 
JASENOVAC d.o.o.

Čanak 1.
Općina Jasenovac, kao osnivač društva s ograni-

čenom odgovornošću za usluge i trgovinu (skraćeni 
naziv tvrtke KOMUNALNI SErVISI JASENOVAC d.o.o.) 

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA



Stranica 2 - Broj 9A »SLUŽBENI VJESNIK« Srijeda, 31. ožujka 2010.

sa sjedištem u Jasenovcu, Trg kralja Petra Svačića 
14 (u daljnjem tekstu: Društvo), donosi Odluku kojom 
povjerava Društvu obavljanje određenih komunalnih 
djelatnosti.

Članak 2.
Društvu se povjerava obavljanje slijedećih komu-

nalnih djelatnosti:
-  skupljanje i odlaganje komunalnog otpada,
- održavanje groblja,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta (zimska služ-

ba)
- održavanje komunalne opreme,
- prijevoz putnika u javnom prometu,
- održavanje tržnice na malo,
- izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže.

Članak 3.
Na području Općine Jasenovac temeljem članka 3. 

stavak 1. točka 15. Zakona o komunalnom gospodar-
stvu, društvu se povjeravaju i komunalne djelatnosti 
od lokalnog značaja:

- uporaba i uklanjanje građevina,
- usluge građevinskim strojem,
- usluge radnim strojem,
- održavanje vodovodne i kanalizacijske mre-

že.

Članak 4.
Za obavljanje poslova iz članka 2. i članka 3. ove 

Odluke Društvo će, na dostavljeni mu troškovnik, po-
nuditi cijene za obavljanje predmetnih djelatnosti.

Ukoliko su iste sukladne tržišnim cijenama Općinski 
načelnik dati će suglasnost i utvrditi odredbe ugovora 
(ili više ugovora, za svaku djelatnost posebno) koji će 
biti sklopljen između Općine, kao naručitelja i Društva, 
kao izvršitelja, sukladno općim i pojedinačnim aktima 
Općine.

Ukoliko ponuđene cijene, po ocijeni Općinskog 
načelnika, ne odgovaraju tržišnim, isto neće dati su-
glasnost i ponudbeni troškovnik vratiti će Društvu na 
usklađenje cijena.

Članak 5.
Poslove iz članka 2. ove Odluke Društvo će obavljati 

sukladno posebnim odlukama i Programu održavanja 
komunalne infrastrukture.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Jasenovac.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/10-01/06
UrBrOJ: 2176/11-01-10-02
Jasenovac, 26. ožujka 2010. 

Predsjednik
Zoran Prpić, mag. polit., v.r.

21.
Na temelju članka 423. stavka 2. Zakona o trgo-

vačkom društvima (»Narodne novine«, broj 111/93), 
te na temelju članka 10. Izjave o osnivanju Javnog 
komunalnog poduzeća KOMUNALAC-JASENOVAC 
društva s ograničenom odgovornošću (pročišćeni tekst 
od 18. 2. 2009. godine) i članka 34. Statuta Općine 
Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 40/09), Općinsko 
vijeće Općine Jasenovac, 26. ožujka 2010. godine, 
donosi sljedeću

O D L U K U
o imenovanju člana uprave - direktora 

Članak 1.
Jugović Darko, Uštica, Svetog Jurja 11, rođ. 14. 

3. 1971. godine, OIB 44847593093, imenuje se za 
člana uprave - direktora Javnog komunalnog poduzeća 
KOMUNALAC-JASENOVAC društva s ograničenom 
odgovornošću, sa sjedištem u Jasenovcu, B. radića 
bb.

Imenovani društvo zastupa pojedinačno i samo-
stalno.

Članak 2.
Ova Odluka o imenovanju stupa na snagu s danom 

donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« 
Općine Jasenovac.

Donošenjem ove Odluke mijenja se Odluka Op-
ćinskog vijeća Općine Jasenovac od 30. 11. 2009. 
godine o imenovanju vršitelja dužnosti direktora JKP 
KOMUNALAC – JASENOVAC d.o.o.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/10-01/08
UrBrOJ: 2176/11-01-10-02
Jasenovac, 26. ožujka 2010.

Predsjednik
Zoran Prpić, mag. polit., v.r.

22.
Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gos-

podarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, pročišćeni 
tekst, 82/04, 178/04, 78/09 i 38/09), članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 
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i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta 
Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 40/09) 
Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na 5. sjednici 
održanoj 26. ožujka 2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.
U članku 2. stavak 1. Odluke o komunalnim dje-

latnostima (»Službeni vjesnik«, broj 11/06) i članku 
1. stavka 2. Odluke o dopuni Odluke o komunalnim 
djelatnostima (»Službeni vjesnik«, broj 15A/07) dodaje 
se novi članak 2. koji glasi:

Osim djelatnosti iz članka 3. stavka 1. točke 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu na području 
Općine Jasenovac utvrđuju se i djelatnosti od lokalnog 
značenja koje se utvrđuju kao komunalne djelatnosti, 
a to su:

- uporaba i uklanjanje građevina,
- usluge građevinskim strojem,
- usluge radnim strojem,
- održavanje vodovodne i kanalizacijske mre-

že.

Članak 2.
Članak 2. postaje članak 3. 

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Jasenovac.
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/10-01/05
UrBrOJ: 2176/11-01-10-02
Jasenovac, 26. ožujka 2010.

Predsjednik
Zoran Prpić, mag. polit., v.r.

23.
Na temelju članka 9. Izjave o osnivanju Javnog 

komunalnog poduzeća KOMUNALAC - JASENOVAC 

društva s ograničenom odgovornošću (pročišćeni tekst 
od 18. 2. 2009. godine) i članka 34. Statuta Općine 
Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 40/09), Općinsko 
vijeće Općine Jasenovac, 26. ožujka 2010. godine, 
donosi sljedeću

O D L U K U
o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora 
Javnog komunalnog poduzeća KOMUNALAC 

- JASENOVAC društva s ograničenom 
odgovornošću

Članak 1.
Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Javnog 

komunalnog poduzeća KOMUNALAC - JASENOVAC 
društva s ograničenom odgovornošću i to: 

1. Tihomir Šarčević, rođ. 6. 5. 1974. godine, Puska, 
Bukovica 1, zatim

2. Ivica Šaka, rođ. 20. 9. 1963. godine, Košutarica, 
Košutarica 130a, te

3. Ilija Braičić, rođ. 20. 7. 1972. godine, Tanac, 
Tanac 5. 

Članak 2.
Za članove Nadzornog odbora navedenog društva 

izabiru se i to:
1. Ivica Šaka, rođ. 20. 9. 1963. godine, Košutarica, 

Košutarica 130a, te
2. Zoran Prpić, rođ. 27. 8. 1965. godine, Jase-

novac, Petra Preradovića 38.
Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje 

četiri godine od dana izbora.

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Jase-
novac.

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/10-01/09
UrBrOJ: 2176/11-01-10-02
Jasenovac, 26. ožujka 2010. 

Predsjednik
Zoran Prpić, mag. polit., v.r.

AKTI OPĆINSKE NAČELNICE

2.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenici-
ma i namještenicima u lokalnoj (područnoj) i regionalnoj 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08) i članka 
49. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, 
broj 40/09), Općinski načelnik Općine Jasenovac, 5. 
siječnja 2010. godine, donio je

P L A N  P R I J M A
službenika i namještenika u upravna tijela 

općinske uprave Općine Jasenovac

Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela 

Općine Jasenovac utvrđuje se prijam službenika i 
namještenika u upravna tijela za 2010. godinu.
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Članak 2.

Plan prijma u službu sadrži:

-  stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
upravnim tijelima Općinske uprave Općine 
Jasenovac,

-  potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme.

Članak 3.

U Upravnim tijelima Općine Jasenovac na dan 31. 
prosinca 2009. godine zaposleno je 9 službenika 

-  na neodređeno vrijeme, od kojih 3 ima VSS i 5 
SSS.

-  1 namještenik na neodređeno vrijeme sa 
NSS.

Članak 4.
U upravnim tijelima Općine Jasenovac, sukladno 

financijskim sredstvima u Općinskom proračunu za 
2010. godinu ne planira se prijem u službu.

Članak 5.
Ovaj Plan prijama u službu stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« 
Općine Jasenovac.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-07/09-01/01
UrBrOJ: 2176/11-03-09-1
Jasenovac, 5. siječnja 2010.

Općinska načelnica
Marija Mačković, v.r.

S A D R Ž A J
OPĆINA JASENOVAC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

19. Odluka o povjeravanju obavljanja komu-
nalnih djelatnosti JKP JASENOVAČKA 
VODA d.o.o. 1

20. Odluka o povjeravanju obavljanja komu-
nalnih djelatnosti društvu KOMUNALNI 
SErVISI JASENOVAC d.o.o. 1

21. Odluka o imenovanju člana uprave - 
direktora 2

22. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim 
djelatnostima 2

23. Odluka o opozivu i izboru članova Nadzor-
nog odbora Javnog komunalnog poduzeća 
KOMUNALAC - JASENOVAC društva s 
ograničenom odgovornošću 3

AKTI OPĆINSKE NAČELNICE

2. Plan prijma službenika i namještenika u 
upravna tijela općinske uprave Općine 
Jasenovac 3

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina Donji 
Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i  
Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498,  
www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik« 
izlazi po potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.


