Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca ( „Glasnik Grada
Vrbovca” broj 3/18 i 5/19) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na svojoj 35. sjednici održanoj dana
19. veljače 2021. godine, donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA ANALIZU TRANSPARENTNOSTI
POSLOVANJA KOMUNALCA VRBOVEC d.o.o.

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za analizu transparentnosti poslovanja Komunalca
Vrbovec d.o.o. .
Članak 2.
Prvenstvena zadaća Povjerenstva je priprema radnih materijala, odluka, davanje mišljenja,
prijedloga vezano uz odrađivanje komunalnih poslova u javnom interesu povjerenih
Komunalcu Vrbovec d.o.o.
Članak 3.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
Povjerenstvo radi na sjednicama. Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice, predlaže dnevni
red, predsjeda i rukovodi sjednicama. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika,
sjednicom Povjerenstva predsjeda član Povjerenstva kojeg na to ranije ovlasti predsjednik
Povjerenstva.
Članak 4.
Članove Povjerenstva imenuje i razrješava Gradsko vijeće.

Članak 5.
Članovima Povjerenstva Uprava Komunalca Vrbovec d.o.o. mora omogućiti uvid u svu
dokumentaciju svakom članu Povjerenstva koja se zatraži na uvid. Dokumentacija se ne smije
iznositi izvan sjedišta Društva.
Pod navedenom dokumentacijom se smatra sva dokumentacija za poslovne godine 2016.,
2017., 2018. i 2019., a čine ju, između ostaloga: fakture, radni nalozi, ugovori o uslugama,
sistematizacija radnih mjesta, društveni ugovor, dokumentacija za utvrđivanje stručnosti i
obrazovanja zaposlenika za postojeća radna mjesta, dokumentacija vezana uz stručno
osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, dokumentacija vezana uz tužbe i druge sudske
sporove, analiza cijena, dokumentacija provedenih javnih nabava, evidencije radnog vremena
zaposlenika, dokumentacija vezana uz zbrinjavanje otpada, analiza nabave strojeva, vozila i

rezervnih dijelova, troškovnike za izvedene poslove i radove i sve ostalo za potrebe rada
povjerenstva.
Društvo će odmah nakon osnivanja Povjerenstva prebaciti tonske zapise i zapisnike svih
sjednica Nadzornog odbora i Skupštine društva Komunalac Vrbovec d.o.o. na prijenosni tvrdi
disk člana Povjerenstva za navedeno razdoblje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
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