REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/19-01/50
URBROJ: 2176/19-02-19-2
Velika Ludina,02.10.2019.
Na temelju članka 44. stavak 2.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ br.68/18, 110/18), članaka 34. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine
Općine Velika Ludina broj 6/09, 7/11, 2/13, 6/14, 3/18 i 5/18-pročišćeni tekst)Općinsko
vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 26. sjednici održanoj dana 02.10.2019. godine donijelo
je

ODLUK U
o određivanju komunalne djelatnosti koja se
obavlja na temelju ugovora o koncesiji
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se komunalna djelatnost koja se na području Općine Velika
Ludina obavlja na temelju ugovora o koncesiji.
Članak 2.
Komunalna djelatnost koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji je obavljanje
dimnjačarskih poslova.
Članak 3.
Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke te sklapanje, izmjena i provedba tog ugovora provode se
sukladno Zakonu o koncesijama i ostalim propisima o koncesiji.
Članak 4.
Općinsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju (u daljem tekstu: stručno
povjerenstvo) pravne, ekonomske, tehničke i druge odgovarajuće struke, ovisno o predmetu i
značajkama koncesije.
Članovi stručnog povjerenstva ne moraju biti zaposlenici Općine Velika Ludina.
Broj članova povjerenstva je neparan, s najmanje 3 člana, a najviše 7 članova.
Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za koncesiju mora imati važeći certifikat u
području javne nabave.
Obavijest o osnivanju stručnog povjerenstva dostavlja se Ministarstvu financija.
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Članak 5.
Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke
sklopljen prije stupanja na snagu ove Odluke ostaje na snazi do isteka roka na koji je
sklopljen.
Članak 6.
Danom stupnja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim
djelatnostimakoje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Velika Ludina
(„Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 4/12).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA
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