
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:  

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

 
 

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana odnosno od 17. prosinca 2021. 

do 16. siječnja 2022. godine. 

Cilj i glavne teme 

savjetovanja 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje 

javnosti s nacrtom  

 

Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada 
 

te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, te eventualno prihvaćanje 

zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja. 

 

Redni 

broj 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 

neprihvaćanj

e primjedbe 

ili prijedloga 

 

 

Razlozi 

prihvaćanja/ 

neprihvaćanja 

primjedbe ili 

prijedloga 

 

 

1.  Čistoća d.o.o.   

U prijelaznim i završnim 

odredbama je potrebno regulirati 

početak primjene novog 

rasporeda odvoza (najmanja 

učestalost odvoza iz Članka 13.) 

na način da se Članak 13. 

Odluke o načinu pružanja javne 

usluge sakupljanja komunalnog 

otpada počne primjenjivati od 

dana početka primjene novog 

cjenika, a da do dana početka 

primjene novog cjenika ostaje na 

snazi Odluka o izmjenama i 

dopunama Odluke o načinu 

pružanja javnih usluga 

prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Grada 

Varaždina (»Službeni Vjesnik 

Grada Varaždina« Broj 2/2019.) 

Članak 31. treba izmijeniti na 

način da glasi: 

 

Članak 31. 

Danom stupanja na snagu ove 

Odluke prestaje važiti Odluka o 

načinu pružanja javnih usluga 

prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Grada 

Prihvaća se 

Kako je ovom 

Odlukom predložen 

povećan broj 

odvoza biootpada, 

plastike i papira za 

korisnike javne 

usluge  do 

donošenja Cjenika 

po ovoj Odluci,  

opravdano je 

pružati usluge 

korisnicima što se 

tiče broja odvoza 

komunalnog otpada 

sukladno  staroj 

Odluci jer je stara 

odluka usklađena sa 

Cjenikom koji će 

biti važeći do 

donošenja novog.   



Varaždina (Službeni vjesnik 

Grada Varaždina“ broj 1/18 i 

9/18).  

Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o načinu pružanja javnih 

usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Grada 

Varaždina („Službeni vjesnik 

Grada Varaždina“ broj 2/19.) 

prestaje važiti danom početka 

primjene novog cjenika javne 

usluge. 

 

Članak 32. treba izmijeniti na 

način da glasi:  

 

Članak 32. 

Ova Odluka stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u 

Službenom vjesniku Grada 

Varaždina i objavit će se na web 

stranicama Grada Varaždina. 

Članak 13. Odluke počinje se 

primjenjivati od dana početka 

primjene novog cjenika javne 

usluge. 

 

 
KLASA: 363-02/21-01/20 

URBROJ: 2186-1-05-01/2-22-7 

U Varaždinu, 19. siječnja 2022.  

 


