Na temelju članka 11. do 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00 i 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11 i 90/11) i članka 55. Statuta Općine Sveti Ilija ("Službeni vjesnik Varaždinske županije 22/01 i 12/06)
Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 16. sjednici održanoj 10.08. 2012. godine, donosi

ODLUKU
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju koncesije, te postupku za dodjelu koncesije
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini
Sveti Ilija, te postupak za dodjelu koncesije.
Članak 2.
Na temelju koncesije se u Općini Sveti Ilija može obavljati slijedeća komunalna djelatnost:
- odlaganje komunalnog otpada.
Članak 3.
Pripremne radnje i cjelokupan postupak davanja koncesije provodi se u skladu s odredbama Zakona o
koncesijama.
Članak 4.
Komunalnu djelatnost odlaganje komunalnog otpada Općina Sveti Ilija će, u skladu s člankom 4. stavak 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu zajednički obavljati s Gradom Varaždinom i ostalim općinama koje pokažu
interes za takav oblik obavljanja ove komunalne djelatnosti.
Članak 5.
Ovlašćuje se načelnik Općine Sveti Ilija da s Gradom Varaždinom i drugim zainteresiranim općinama
sklopi sporazum o zajedničkoj pripremi i provođenju postupka za davanje koncesije za komunalnu djelatnost
odlaganje baliranog komunalnog otpada.
Za to će se utrošiti sredstva koja su sakupljana kao sredstva „ dodatak za investiciju-otpad“ u iznosu od 148,95 kn
po toni na temelju Odluke, od 31.01.2007., Klasa: 363-01/07-01/01, Urbroj: 2186-08-07-01-01, koja se nalaze na
računu trgovačkog društva „Varkom“ d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Trg bana Jelačića 15, a iskazuju se kao prihod
Općine.
Sredstva će se utrošiti za trajno zbrinjavanje baliranog komunalnog otpada.
Maksimalna sredstva koja će Općina Sveti Ilija utrošiti za trajno zbrinjavanje komunalnog otpada će biti sredstva
koja će se sa danom početka trajnog zbrinjavanja nalaziti na računu trgovačkog društva „Varkom“ d.d. sa sjedištem
u Varaždinu, Trg bana Jelačića 15, a iskazana kao prihod Općine Sveti Ilija.
Članak 6.
Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluke o prijenosu poslova organiziranja i obavljanja
odlaganja komunalnog otpada na Varaždinsku županiju („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 15/02).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske
županije".
Klasa: 351-04/12-01/01
Urbroj: 2186/08-12-01/16
Sveti Ilija, 10.08.2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Bosilj
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OPĆINA SVETI ILIJA
NAČELNIK
TRG J. GODRIJANA 2
SVETI ILIJA
Klasa: 351-04/12-01/01
Urbroj: 2186/08-12-01/16
Sveti Ilija, 13.08.2012.

GRAD VARAŽDIN
Upravni odjel za komunalni sustav,
urbanizam i zaštitu okoline
(n/r pročelnika)
Trg Slobode 12/II
42000 VARAŽDIN

Predmet: Imenovanje člana Stručnog povjerenstva za Općinu Sveti Ilija
Temeljem zaključka sa sastanka u gradskoj vijećnici predlaže se da iz Općine Sveti Ilija
imenuje se član za stručno povjerenstvo načelnik Općine Sveti Ilija IVICA MINĐEK.
S poštovanjem,

Načelnik
Ivica Minđek
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