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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
KLASA:363-05/17-02-03 
URBROJ: 2196-04-02-17-03 
Borovo, 28.11.2017. 
 

Na temelju čl. 39. Statuta (Sl. Glasnik Općine Borovo 05/17) te čl. 33. Poslovnika (Sl. 
vjesnik Vukovarsko srijemske županije 7/13) općinsko vijeće na 5. redovnoj sjednici održanoj 
dana 28.11.2017 god. donosi 

 
           O D L U K U 
 
        Čl. 1. 
 
 Stavlja se van snage Odluka o davanju suglasnosti za financijsko zaduženje poduzeća 
EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo KLASA: 363-05/17-02-03 URBROJ: 
2196-04-02-17-02 od dana 03.11.2017 god. 
        Čl. 2. 
 Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Borovo. 
 
         PREDSJEDNIK 
              OPĆINSKOG VIJEĆA 
              Srđan Jeremić, mag. oec 
 
 
KLASA:363-05/17-02-03 
URBROJ: 2196-04-02-17-04 
Borovo, 28.11.2017. 
 

Na temelju čl. 90 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), čl. 39. Statuta te 
čl.33. Poslovnika (Sl. glasnik Općine Borovo 05/17) Općinsko vijeće na 5. redovnoj sjednici 
održanoj dana 28.11.2017 god. donosi 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za financijsko zaduženje poduzeća 
EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo 

 
 
1. Daje se suglasnost za financijsko zaduženje poduzeća EKO DUNAV d.o.o. za komunalno   
    gospodarstvo iz Borova, Glavna 3, OIB:78491952386 u svrhu nabavke teretnog vozila. 
 
2.  Financijsko zaduženje  iz t. 1 Odluke u naravi je financijski leasing u iznosu od 129.897,86  
     kn (u koju vrijednost je uključen PDV 25%) kojim se poduzeće EKO DUNAV d.o.o. za  
     komunalno gospodarstvo zadužuje kod tvrtke UniCredit leasing Croatia d.o.o. Poslovnica 
     Osijek, Gundulićeva 5 31000 Osijek, OIB: 18736141210, pod slijedećim uvjetima: 
 
 VRIJEDNOST VOZILA            : 121.900,00 kn (sa PDV 25%)  

VRSTA KREDITA                           : financijski leasing 
 IZNOS KREDITA                            : 129.897,86 kn 
 ROK OTPLATE                               :  3 god. 
 DINAMIKA OTPLATE                   :  20% učešće u visini brutto vrijednosti   
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                                                                        (24.380,00 kn)                           
                                                                         otplata u 36 jednakomjesečnih rata 
 VRIJEDNOST OTPLATNE RATE  : 2.880,26 kn 
 KAMATNA STOPA                         :  4,75 % 
            NAKNADA ZA OBRADU              : 609,50 kn 
 OTKUPNA VRIJEDNOST            : 1% odnosno nominalno 1.219,00 kn. 
 
3. Odluka se dostavlja Ministarstvu financija.  
 
4. Odluka stupa na snagu danom  objave u Službenom glasniku Općine Borovo. 
 
                    PREDSJEDNIK 
              OPĆINSKOG VIJEĆA 
              Srđan Jeremić, mag. oec 
 
 
KLASA:363-01/17-02/01 
URBROJ:2196-04-17-02-20 
U Borovu, 28.11.2017 god. 
 

Na temelju čl. 39. Statuta (Sl. Glasnik Općine Borovo 05/17) te čl. 33. Poslovnika         
(Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske županije 7/13) općinsko vijeće na 5. redovnoj sjednici 
održanoj dana 28.11.2017 god. donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja 
komunalnih djelatnosti na području Općine Borovo 

 

Čl. 1. 
 

 Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Borovo 
KLASA: 363-01/14-02/01 URBROJ: 2196-04-14-02-07 od dana 27.02.2014 god. objavljena u 
Službenom vjesniku Vukovarsko srijemske županije 05/14 dopunjava se na način da se u čl. 4. 
st.1. dodaje t.4. koja glasi: 
 " 4. Poslove održavanja dimnjaka i dimovodnih objekata na području Općine Borovo po 
isteku koncesije obavljat će EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo. " 
 

Čl. 2. 
 

 Iza čl. 5. dodaje se čl. 5a. koji glasi: 
 " Odredba čl. 5. prestaje važiti sa danom isteka Ugovora o koncesiji za obavljanje 
dimnjačarskih usluga na području Općine Borovo." 
 

Čl. 3. 
 

 Ostale odredbe ove Odluke ne mijenjaju se niti se dopunjavaju. 
 

Čl. 4. 
 

 Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo. 
 
                   PREDSJEDNIK 
              OPĆINSKOG VIJEĆA 
              Srđan Jeremić, mag. oec 
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KLASA:363-01/17-02/01 
URBROJ:2196-04-17-02-21 
U Borovu, 28.11.2017 god. 
 

Na temelju  članka 4.  stavka 1. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 
110/04, 178/04,38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,94/13, 153/13, 147/14 i 
36/15) i članka 39 Statuta Općine Borovo (Sl. Glasnik Općine Borovo 05/17) i čl. 33 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske županije 7/13),  
Općinsko vijeće Općine Borovo na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 28.11.2017 godine 
donosi 

 
O D L U K U 

o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Borovo 
(pročišćeni tekst) 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Borovo 
određuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine,  način i uvjeti  
obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih 
djelatnosti na području Općine Borovo. 

Članak 2. 
Na području Općine Borovo  obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti: 
1. opskrba pitkom vodom, 
2. održavanje javnih površina, 
3. održavanje čistoće, 
4. odlaganje komunalnog otpada te odvoz kućnog smeća, 
5. održavanje nerazvrstanih cesta, 
6. održavanje groblja, 
7. obavljanje dimnjačarskih poslova, 
8. obavljanje poslova održavanja  javne rasvjete, 
9. obavljanje poslova zimske službe-održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa, 
10. pružanje usluga obvezatne sustavne deratizacije. 
 

 
II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

Članak 3. 
Komunalne poslove na području Općine Borovo obavljaju: 
1. Vodovod Grada Vukovara 
2. Komunalno poduzeće EKO DUNAV d.o.o. čiji osnivač je Općina Borovo, 
3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, 
4. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih 

poslova. 
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III. KOMUNALNE  DJELATNOSTI ČIJE SE OBAVLJANJE POVJERAVA 
TRGOVAČKOM DRUŠTVU 
 

Članak 4. 
Obavljanje komunalnih djelatnosti: 

1. Opskrba pitkom vodom  na području Općine Borovo povjerena je Vodovodu Grada 
Vukovara, 

2. Održavanje javnih površina, parkova, održavanje čistoće na javnim površinama, 
održavanje groblja  i obavljanje poslova zimske službe –čišćenje snijega na 
nogostupima i javnih površinama u vlasništvu Općine obavljat će Komunalno poduzeće 
EKO DUNAV d.o.o. Borovo, 

3. Organiziranje sakupljanja i odvoza komunalnog otpada kućanstava i poslovnih 
subjekata obavljat će Komunalno poduzeće EKO DUNAV d.o.o. Borovo. 

4. Poslove održavanja dimnjaka i dimovodnih objekata na području Općine Borovo po 
isteku koncesije obavljat će EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo. 
 

IV. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU KONCESIJOM 

Članak 5. 
Pravne i fizičke osobe na temelju Ugovora o koncesiji mogu na području Općine 

Borovo obavljati dimnjačarske poslove. 

Općinsko vijeće  Općine Borovo posebnom Odlukom utvrđuje pripremne radnje i 
postupak za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka 
sukladno odredbama Zakona o koncesijama. 

 
Članak 5a. 

Odredba čl. 5. prestaje važiti sa danom isteka Ugovora o koncesiji za obavljanje 
dimnjačarskih usluga na području Općine Borovo. 

 
 

V. NAČIN I UVJETI  OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU 
PISANOG UGOVORA 
 

Članak 6. 
Pravne i fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih 
poslova mogu obavljati na području Općine Borovo slijedeće komunalne djelatnosti – 
poslove: 
1. održavanje nerazvrstanih cesta, 
2. poslove  zimske službe – posipanje sipine i soli 
3. javna rasvjeta-poslovi održavanja javne rasvjete, 
4. sustavna deratizacija. 

Članak 7. 
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 6. ove Odluke povjerava se pravnoj ili 

fizičkoj osobi na temelju Odluke o objavi prikupljanja ponuda , odnosno temeljem odredaba 
Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti. 
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Nakon provedenog postupka iz stavka 1 ovoga članka , Načelnik općine donosi odluku 
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova iz članka 6. ove Odluke. 

Na temelju Odluke iz stavka 2. ovoga članka , Načelnik Općine Borovo sklapa ugovor o 
povjeravanju komunalnih poslova iz članka 6. ove Odluke koji obavezno sadrži: 

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
3. vrsta i opseg poslova, 
4. način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja, 
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora, ako je zatraženo. 

Ugovor iz stavka 3. ovog članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine. 
Ostali uvjeti obavljanja djelatnosti utvrđuju se natječajem i ugovorom. 

 
Članak 8. 

Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja 
komunalne infrastrukture iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika 
izrađenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se 
zaključuje ugovor.  
 

Članak 9. 
U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na 

koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava Načelnik 
općine. 

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim 
poslovima koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljenim poslovima. 

 
Članka 10. 

Na postupak odabira ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 6. ove 
Odluke primjenjuju se odredbe propisa Zakona o javnoj nabavi kojima je uređen postupak 
javne nabave radova, roba i usluga. 

 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11. 
Koncesije koje su dodijeljene odlukama nadležnih tijela kao i zaključeni Ugovori o 

obavljanju pojedinih komunalnih djelatnosti ili pojedinih poslova iz komunalnih djelatnosti 
ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih. 
 

Članak 12. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Borovo. 
 

Članak 13. 
Danom stupanju na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka  KLASA: 363-01/14-

02/01, URBROJ: 2196-04-14-02-07 od dana 27.02.2014 god. 
                                                                                                                                  
                   PREDSJEDNIK 
              OPĆINSKOG VIJEĆA 
              Srđan Jeremić, mag. oec 
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KLASA:363-01/17-02/01 
URBROJ:2196-04-17-02-22 
U Borovu, 28.11.2017 god. 
 

Na temelju čl. 75. st.1. t. 4. Zakona o koncesijama (NN 69/17) čl. 39. Statuta (Sl. 
glasnik Općine Borovo 05/17) te čl. 33. Poslovnika (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske županije 
7/13) općinsko vijeće na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 28.11.2017 god. usvaja 
 
 

PLAN DODJELE KONCESIJA 
ZA 2018 god. 

 
Čl. 1. 

 
 Općina Borovo ne planira dodjelu koncesija u 2018 god. 
 

Čl. 2. 
 
 Ne planira se dodjela koncesija niti  za razdoblje 2019. - 2021 god. 
 

Čl. 3. 
 
 Plan dodjele koncesija stupa na snagu 8. dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Borovo. 
 
                             PREDSJEDNIK 
              OPĆINSKOG VIJEĆA 
              Srđan Jeremić, mag. oec 
 
 
 


