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Prelog, studeni 2018. godine

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18.) i članka
36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10,
23/11, 5/13. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __ sjednici održanoj
dana ___ 2018. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE
ISPORUKE USLUGE JAVNIH TRŽNICA NA MALO

Članak 1.
Ovom Odlukom o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica
na malo (u daljnjem tekstu Odluka) daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo.
Članak 2.
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo nalaze se u privitku ove
Odluke i čine njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Međimurske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA:
URBROJ:
Prelog,

PREDSJEDNIK:
Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

OBRAZLOŽENJE
Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu na kvalitetniji način utvrđuje pravila i uvjete
pod kojima se obavljaju i financiraju komunalne djelatnosti, građenje i održavanje
komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade,
održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.
U dijelu koji se odnosi na obavljanje tzv. uslužnih komunalnih djelatnosti određeno je
da isporučitelj komunalne usluge, a u našem slučaju je to PRE-KOM d.o.o. donosi
opće uvjete isporuke komunalne usluge i to uz prethodnu suglasnost predstavničkog
tijela.
PRE-KOM je donio opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo te
se isti daju na prethodnu suglasnost Gradskom vijeću Grada Preloga.
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavezno se objavljuju u službenom glasilu,
mrežnim stranicama Grada i PRE-KOM-a te na oglasnoj ploči Grada.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Preloga da prihvati
prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke javnih tržnica na
malo, u tekstu kako je to gore navedeno.
Pročelnica:
Miljenka Radović, mag.iur.

