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Na temelju članaka 34., Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i članka 29. 
Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik VSŽ 9/21), Općinsko vijeće Općine Tordinci na 
svojoj  9.sjednici, održanoj 31.05.2022. godine, donijelo je
 

O D L U K U
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

Komunalnom društvu Tordinci d.o.o.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se  komunalne djelatnosti čije se obavljanje povjerava 

Komunalnom društvu Tordinci d.o.o. kojeg je osnovala Općina Tordinci za obavljanje 
komunalnih djelatnosti na području Općine Tordinci. 

Članak 2.
Komunalnom društvu Tordinci d.o.o. povjerava se obavljanje slijedećih komunalnih 

djelatnosti i uslužnih komunalnih djelatnosti na području Općine Tordinci kojima se osigurava 
održavanje komunalne infrastrukture:

1. održavanje nerazvrstanih cesta 
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 
4. održavanje javnih zelenih površina 
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i zgrada unutar groblja 
7. održavanje čistoće javnih površina 
8. usluge ukopa pokojnika

Članak 3.
Obavljanje komunalnih djelatnosti i uslužnih komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove 

Odluke povjerava se Komunalnom društvu Tordinci d.o.o. na neodređeno vrijeme, odnosno dok 
je ova odluka na snazi i dok je Komunalno društvo registrirano za obavljanje povjerenih 
komunalnih djelatnosti.

Članak 4.
Komunalnom društvu Tordinci d.o.o. obavljat će komunalne djelatnosti iz članka 2. ove 

Odluke, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine 



komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima te 
postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo sukladno zakonu 
koji uređuje komunalno gospodarstvo.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke uredit će se programom 
održavanja komunalne infrastrukture.

Jednom godišnje po pozivu Načelnika, Komunalno društvo Tordinci d.o.o. podnosi 
izvješće o obavljanju komunalnih djelatnosti za prethodnu godinu.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Vukovarsko-srijemske županije“. 
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