POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O
NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA
AKTA

Ovim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima predlaže se da se komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih
poslova i komunalna djelatnost linijskog komunalnog prijevoza putnika povjere trgovačkom društvu Čistoća d.o.o., Ulica Ognjena
Price 13, Varaždin, umjesto da se iste obavljaju na temelju koncesije. Grad Varaždin i osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti u
provedbi Zakona o komunalnom gospodarstvu postupaju u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo od kojih
je jedno i načelo neprofitnosti te smatramo da će povjeravanjem tih djelatnosti trgovačkom društvu čiji smo osnivač biti obavljane na
učinkovit, ekonomičan i svrhovit način uz najmanje troškove za korisnike. Ovom Odlukom također se regulira da pravne osobe koje
obavljaju komunalnu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji sklopljenih na temelju prijašnjih Odluka o komunalnim djelatnostima
nastavljaju s radom do isteka važenja tih ugovora.

CILJEVI PROVOĐENJA
SAVJETOVANJA

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

ROK ZA PODNOŠENJE
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
I PRIJEDLOGA

od 12. veljače 2021. godine do 14. ožujka 2021. godine

ADRESA I NAČIN
Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša,
PODNOŠENJA
Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
komunalnim djelatnostima ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr
I PRIJEDLOGA
Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14 i 6/14) izrađivač nacrta akta,
nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na
službenoj Internet stranici Grada.
Varaždin, 12. veljače 2021.

