REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa:021-04/2015-03/67
Urbroj:238-31-11-2015-1
Velika Gorica, 03.12.2015. g.
Na temelju članka 3. stavka 1. točke 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,
79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/14. i 147/14.), članka 14. Zakona o zaštiti
od požara (Narodne novine broj: 92/10.) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik
Grada Velike Gorice broj 1/13.), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 16. sjednici, održanoj
3. prosinca 2015. godine, donosi
ODLUKU o izmjeni
Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Članak 1.
U Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj:
01/2015.), članak 8., stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi:
-izjavu o nekažnjavanju prema propisima kojima se uređuje javna nabava za pravnu osobu,
dodaje se točka 6. koja glasi:
-uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu u pravnoj osobi, za fizičku osobu obrtnika i za
svakog
zaposlenika pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika,
točke 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju točke 7., 8., 9., 10., 11. i 12.,
stavak 3. mijenja se i glasi: Isprave i dokazi iz stavka 1. točka 1., 2., 6. i 7. ne smiju biti stariji
od 30 dana računajući od dana slanja obavijesti o namjeri davanja koncesije.
dodaje se stavak 4.:
Isprave i dokazi iz stavka 1. točke 5. ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana
slanja obavijesti o namjeri davanja koncesije.
stavak 4. postaje stavak 5.
Članak 2.
Članak 10., stavak 1. mijenja se i glasi:
„Najpovoljnija je ona ponuda koja udovoljava svim uvjetima i zahtjevima iz objave obavijesti
o namjeri davanja koncesije i sukladna je kriterijima odabira koje odredi Stručno povjerenstvo za
koncesiju.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenog glasniku Grada Velike
Gorice.
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