IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:
Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana odnosno od 7. lipnja do 7.
srpnja 2019. godine.

Cilj i glavne teme
savjetovanja

Red
ni
broj

Naziv dionika
(pojedinac,
organizacija,
institucija)

1.

-

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje
javnosti s Odlukom o komunalnim djelatnostima
te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, te eventualno prihvaćanje
zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Članak na
koji se
odnosi
primjedba
/
prijedlog

Tekst primjedbe/prijedloga

Prihvaćanje
/
neprihvaća
nje
primjedbe
ili
prijedloga

Članak 4.

U članku 4. kod svih trgovačkih
društava dodati , adresu i OIB

Prihvaća se

Članka 5.

U članku 5. predlaže se dodati riječi : i
akata donijetih od strane Gradskog
vijeća

Prihvaća se.

Razlozi
prihvaćanja/
neprihvaćanj
a primjedbe
ili prijedloga

U članku 4.
dodaju se
adresa i OIB
svakog
trgovačkog
društva.
Članak 5.
Odluke mijenja
se i sada glasi:
Komunalna
društva iz
članka 4. ove
Odluke
komunalne
djelatnosti
obavljaju na
temelju ove
Odluke, općih
uvjeta
poslovanja,
posebnih
propisa
važećih za
obavljanje
pojedine
komunalne
djelatnosti te
ostalih akata
usvojenih od
nadležnih
tijela
komunalnih
društava i
akata donijetih

od strane
Gradskog
vijeća.

2.

-

Članak 4.

U članku 4. kod svih trgovačkih
društava dodati , adresu i OIB

Prihvaća se

U članku 4.
dodaju se
adresa i OIB
svakog
trgovačkog
društva.

članku 4. stavku 1. predlaže se
dodavanje točke 5. koja glasi:
Centar kompetencije za obnovljive
izvore energije d.o.o., Zagrebačka 89,
Varaždin, OIB: 30058644302,
- korištenje, održavanje, razvoj i
upravljanje sustavom elektroničke
komunikacijske infrastrukture i druge
komunalne infrastrukture na području
Grada Varaždina za polaganje
elektroničkih komunikacijskih vodova
za potrebe komunikacijsko –
informatičkih sustava i usluga
- održavanje javne rasvjete

Prihvaća se

Radi se o
trgovačkom
društvu u
vlasništvu
Grada
Varaždina,
koje ima
potrebne
stručne
kadrove i
znanja da bi
obavljao
povjerenu
komunalnu
djelatnost.

Prihvaća se

S obzirom na
to da zakonske
odredbe
zahtijevaju da
se u Odluci
navede rok na
koji se
komunalne
djelatnosti
povjeravaju ,
kao i obveze
prema
osnivaču.

Prihvaća se.

S obzirom da
je Centru
kompetencije
za obnovljive
izvore
energije
povjereni
navedeni

U članku 4. iza članka 2. dodaje se
stavak 3. i 4. koji glase:
Obavljanje povjerenih komunalnih
djelatnosti trgovačkim društvima iz
ovog članka povjerava se na
neodređeno vrijeme, odnosno do kada
trgovačko društvo ispunjava uvjete za
obavljanje povjerenih komunalnih
djelatnosti.
Trgovačka društva osim obveza
propisana zakonskim i podzakonskim
aktima prema osnivaču dužna su
povjerene komunalne djelatnosti
obavljati u skladu s načelnima
komunalnog gospodarstva i jednom
godišnje ili na poziv nadležnog
upravnog odjela dostaviti i izvješće o
obavljanju komunalnih djelatnosti,
koje može biti i sastavni dio Izvješća o
poslovanju.
U članku 4. dosadašnji stavak 3.
postaje stavak 5.
U članku 5. iza riječi „komunalnih
društava“ briše se točka i dodaju se
riječi a na temelju ugovora koji
zaključuje Gradonačelnik na osnovi
godišnjeg Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada kojim
se utvrđuje opseg obavljanja
komunalnih poslova za pojedinu

godinu.
U članku 6. stavku 1. točka 4 briše se

Prihvaća se.

poslovi isti
se moraju
brisati iz
drugih
članaka.

Prihvaća se

Stupanjem na
snagu 1. rujna
2019. godine
omogućiti će
se vrijeme
prilagodbe
Odluci.

U članku 9. stavku 1. točka 3 briše se
te točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
postaju točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i
10.
3.

U članku 18 predlaže se izmjena na
način da Odluka stupa na snagu 1.
rujna 2019. godine. Isto se predlaže
radi omogućavanja prilagodbe.

