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Na temelju članka 45. Statuta Općine Gornji Kneginec
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 9/2009, 20/2009
i 32/2009) i članka 11. Odluke o načinu obavljanja komunalnih
djelatnosti na području Općine Gornji Kneginec („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ broj 32/2009), općinski načelnik
donosi

ODLUKU br. 421/11
o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu
koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika
    

Članak 1.
Imenuje se Stručno povjerenstva za dodjelu koncesije
za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika u
sastavu:
1. Damir Keretić – predsjednik Povjerenstva
2. Mario Levatić – član Povjerenstva
3. Snježana Gavranović – član Povjerenstva
4. Robert Đuranec – član Povjerenstva
5. Tomislav Šestak – član Povjerenstva
Članak 2.
Zadaci Stručnog povjerenstva za koncesiju su:
-- pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza
i/ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi
i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanja, pravila
i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda, te
kriterija za odabir ponude,
-- pregled i ocjena pristiglih ponuda,
-- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o
poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje
tih prijedloga,
-- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu
postupka davanja koncesije.
Članak 3.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe
Povjerenstva obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine
Gornji Kneginec.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će
se u “Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec“.

KLASA: 363-01/11-02/6
URBROJ: 2186/05-03-11-1
Turčin, 24. kolovoz 2011. godine.
				
				

Općinski načelnik:
Goran Kaniški

Članak 1.
Pokreće se postupak davanja koncesije za obavljanje
prijevoza pokojnika na području Općine Gornji Kneginec
objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije.
   
Članak 2.
Obavijest o namjeri davanja koncesije za stjecanje prava
obavljanja komunalne djelatnosti –prijevoz pokojnika objavit će
se u „Narodnim novinama“ i web stranicama Općine.
Članak 3.
Koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika dodjeljuje se na
rok od pet godine.
Članak 4.
Obavijest iz članka 2. sastavni je dio ove Odluke i nalazi se
u prilogu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec“.

KLASA: 363-01/11-02/6
URBROJ: 2186/05-03-11-4
Turčin, 26. kolovoz 2011. godine.
				
				

ODLUKU br. 422/11
o pokretanju postupka davanja koncesije
za obavljanje prijevoza pokojnika

Općinski načelnik:
Goran Kaniški

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena
je pogreška u Odluci o načinu provedbe javnog natječaja i
uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u
kojima Općina Gornji Kneginec ima dionice ili udjele, koja je
objavljena u Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec, broj
8/11 od 27. lipnja 2011. godine, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima
za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u
kojima Općina Gornji Kneginec ima dionice ili udjele
U preambuli Odluke umjesto riječi: «14. sjednici» treba
stajati: «21. sjednici ».
KLASA: 023-05/11-01/2
URBROJ: 2186/05-05-11-1
Turčin, 24. kolovoz 2011. godine.
				
				

Na temelju članka 45. Statuta Općine Gornji Kneginec
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 9/2009, 20/2009
i 32/2009) i članka 10. Odluke o načinu obavljanja komunalnih
djelatnosti na području Općine Gornji Kneginec („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ broj 32/2009), općinski načelnik
donosi

Broj 9/2011.

Pročelnik:
Mario Levatić

Broj 9/2011.
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Broj 9/2011.

“Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec” je službeno glasilo Općine Gornji Kneginec. Izdaje ga po potrebi Općina Gornji
Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42 204 Turčin.
Za izdavača: Goran Kaniški, općinski načelnik
Glavni i odgovorni urednik: Mario Levatić, pročelnik
Tehnički i izvršni urednik: Tomislav Šestak, administrativni tajnik
Tel.: 042/ 242 -150, Fax.: 042/ 242-169, e-mail: opcina@kneginec.hr, web: www.kneginec.hr
Naklada: 20 primjeraka
Tisak: Općina Gornji Kneginec, Jedinstveni upravni odjel

