
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINA PODGORA 

 

 
Naziv akta: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

 
Razdoblje savjetovanja: od 16.01.2018. do 25.01.2018. godine 
 

Korisnik Komentar Datum Status Odgovor 

Marija 
Čehko 

Podgora čistoća d.o.o.  
Ruđera Boškovića 20 21327 Podgora  
OIB: 19692340650 Broj: 6/2018.  
U Podgori, 22. siječnja 2018. godine  
 
Općina Podgora, A.K. Miošića 2 21327 Podgora 
 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 

Provoditelj savjetovanja: Općina Podgora Pravni akt: Odluka o 
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Trajanje 
savjetovanja: 16. siječnja do 25. siječnja 2018. Godine 
 
Primjedbe trgovačkog društva Podgora čistoća d.o.o.:  
 
1. Članak 3. stavak 1. točka 7. Umjesto riječi „adresu reciklažnog 
dvorišta“ smatramo da bi trebalo stajati „odredbe o reciklažnom 
dvorištu“ s obzirom da se time upućuje na šire uređenje od same 
adrese, a kako je zaista i uređeno člancima 78. – 86. Odluke.  
2. Članak 4. Predlažemo da se iza stavka 1. doda novi stavak 2. 
koji glasi: (2) „Općina Podgora dužna je na svojim mrežnim 
stranicama objaviti kome je ugovorom dodijelila obavljanje javne 
usluge, usluge povezane s javnom uslugom i usluge koja se pruža 
na zahtjev korisnika usluge iz članka 1. ove Odluke te je dužna 
objaviti poveznicu na mrežne stranice Davatelja usluge.“ Na ovaj 

22.1.2018.  
primjedba se 
ne prihvaća 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primjedba se 

1. Članak 3. stavak 1. točka 7. Umjesto riječi „adresu 
reciklažnog dvorišta“ smatramo da bi trebalo stajati 
„odredbe o reciklažnom dvorištu“ s obzirom da se 
time upućuje na šire uređenje od same adrese, a kako 
je zaista i uređeno člancima 78. – 86. Odluke.  

 

1. primjedba se ne prihvaća 

 

Tekst odredbe članka 3. stavka 1. točke 7. Odluke o 
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada ( dalje u tekstu: Odluke) je terminološki 
usklađen s obveznim sadržajem Odluke propisanim 
odredbom članka 30. st.7 Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 
94/13, 73/17) i članka 4. st.1. Uredbe o gospodarenju 
komunalnim otpadom («Narodne novine» br. 50/17). 

 

 

2. Članak 4. Predlažemo da se iza stavka 1. doda novi 
stavak 2. koji glasi: (2) „Općina Podgora dužna je na 
svojim mrežnim stranicama objaviti kome je 
ugovorom dodijelila obavljanje javne usluge, usluge 



način će se osigurati da svaki korisnik javne usluge na području 
Općine Podgora, a posebice korisnici javne usluge, sadašnji i 
budući, koji imaju prebivalište u drugim dijelovima Republike 
Hrvatske, ali i u inozemstvu, znaju tko je davatelj javne usluge i 
direktno poveznicom na mrežnu stranicu davatelja javne usluge 
dođu do svih važnih informacija koje su im potrebne.  
3. Članak 9. a) Predlažemo da se u točki 3.19. iza riječi „(ako nije 
dala na korištenje javnu površinu korisniku javne površine iz 
točke 3.15. uz uvjet da korisnik plaća odvoz“, doda zarez i riječi: 
„a o čemu će Općina Podgora pisano obavijestiti Davatelja javne 
usluge).“ b) Smatramo da treba proširiti točku 3.20. u kojoj će 
umjesto „Općina Podgora za odvoz otpada sa groblja“ stajati 
sljedeće: „3.20. Općina Podgora za odvoz otpada s groblja i 
otpada koji se sakupi tijekom čišćenja javnih površina na području 
Općine Podgora, ukoliko obveza plaćanja odvoza otpada nije 
ugovorom prenesena na osobu koja održava groblje odnosno čisti 
javne površine na području Općine Podgora, a o čemu će Općina 
Podgora pisano obavijestiti Davatelja javne usluge“ Naime, osobe 
koje održavaju groblje i javne površine na području Općine 
Podgora tijekom obavljanja navedenoga posla sakupe i određenu 
količinu otpada koju je potrebno zbrinuti. c) Nadalje, iza točke 
3.21. potrebno je uvrstiti točku „3.22. Ostale djelatnosti“ u koju 
kategoriju će ući svi koji na određeni način proizvode otpad, a ne 
mogu se uvrstiti u nijednu od prethodno navedenih kategorija.  
4. Članak 10. Nejasno je zašto se, primjerice, objašnjava pojam 
„usluga povezana s javnom uslugom“, a istovremeno se ne 
objašnjava značenje pojma „javna usluga“. Predlažemo da se još 
jednom pregledaju svi uvršteni pojmovi i njihova značenja i neki 
važni pojmovi koji nisu uvršteni. Treba imati na umu da će ovu 
Odluku čitati i ljudi koji nisu pravnici ili osobe koje se bave 
gospodarenjem otpadom, stoga je važno radi njihova 
razumijevanja najvažnije pojmove objasniti u samoj Odluci, a ne 
ih upućivati na odredbe Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom i Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom.  
5. Članak 99. Iz odredbi predložene Odluke razvidno je da Plan 

ne prihvaća 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primjedba se 
ne prihvaća 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

povezane s javnom uslugom i usluge koja se pruža na 
zahtjev korisnika usluge iz članka 1. ove Odluke te je 
dužna objaviti poveznicu na mrežne stranice Davatelja 
usluge.“  

 

2. primjedba se ne prihvaća 

 

2. Obveza objave informacije o javnim uslugama je 
propisana odredbom članka 10. stavka 1. toč.6. 
Zakona o pravu na pristup informacijama ( « Nar. 
nov.» broj:25/13 i 85/15), zbog čega je suvišno 
njezino dodatno propisivanje Odlukom. 

 

 

3. Članak 9. a) Predlažemo da se u točki 3.19. iza riječi 
„(ako nije dala na korištenje javnu površinu korisniku 
javne površine iz točke 3.15. uz uvjet da korisnik plaća 
odvoz“, doda zarez i riječi: „a o čemu će Općina 
Podgora pisano obavijestiti Davatelja javne usluge).“  

 

a) primjedba se ne prihvaća 

 

U članku 9. stavku 1. Odluke propisane su pojedine 
kategorije korisnika zbog čega je predloženi tekst 
unutar navedene odredbe „a o čemu će Općina 
Podgora pisano obavijestiti Davatelja javne usluge» 
neusklađen s metodološko-nomotehničkim pravilima 
za izradu općih akata. Odredbom članka 14. Uredbe o 
gospodarenju otpadom i odredbom članka 114. 
Odluke propisane su obveze korisnika usluge, kojim 
je regulirano i pitanje obavještavanja Davatelja 



ulaganja u sustav donosi Davatelj javne usluge s obzirom da 
najbolje poznaje stanje vlastite opreme i stanje opreme koju 
koriste korisnici javne usluge te potrebu njihove promjene i 
modernizacije. Navedeno je jedino i logično, neovisno je li 
davatelj javne usluge osnovan od strane jedinice lokalne 
samouprave ili je davatelj javne usluge koncesionar. Iz 
predloženog nacrta Odluke nije jasno je li Odluka iz članka 99. 
stavka 3. koju Općina Podgora donosi deklaratorne ili 
konstitutivne naravi, na koji će način službe Općine Podgora 
ocijeniti ulaganja davatelja javne usluge potrebnim ili 
nepotrebnim, hoće li se predmetnom Odlukom utvrditi tko je 
nositelj ulaganja, izvori financiranja i financijski učinci ulaganja na 
cijenu javne usluge. Nije jasno propisano donosi li predmetnu 
Odluku načelnik ili općinsko vijeće Općine Podgora. Podsjećamo 
da sva ulaganja koja bi u sustav imala Općina Podgora MORAJU 
biti planirana u proračunu kao najvažnijem pravnom aktu kojeg 
donosi predstavničko tijelo bilo koje jedinice lokalne samouprave. 
Također, nije sasvim jasno zašto su predloženi rokovi kraj ožujka i 
kraj svibnja kada se i dalje u odluci, ali i u Uredbi, propisuje da se 
godišnji plan gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom donosi do 1. prosinca tekuće godine za iduću godinu. 
Navedena naknada, koja je prihod Općine Podgora, isto tako 
izravno utječe na cijenu javne usluge, kao i bilo koje drugo 
ulaganje u sustav, a rok za njegovo donošenje je daleko kasnije 
utvrđen nego rokovi za donošenje Plana ulaganja u sustav i 
Odluke o ulaganju u komunalni sustav. Također, pravo stanje 
opreme i ulaganja u opremu te problemi koji se javljaju bilo 
kojem davatelju javne usluge u priobalnoj Hrvatskoj najvidljiviji su 
nakon završetka turističke sezone. Predlažemo stoga da se ovaj 
članak drugačije uredi te da se utvrde drugačiji rokovi (kraj rujna 
za donošenje Plana ulaganja i 1. prosinca za donošenje Odluke 
općinskog vijeća).  
6. Naslov „Cijena javne usluge“ bi trebao stajati iznad članka 101. 
jer se u članku 100. još uvijek govori o minimalnoj javnoj usluzi, a 
ne ukupnoj cijeni usluge koja se sastoji, između ostaloga, i od 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primjedba se 
djelomično 

prihvaća 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

usluge, zbog čega je propisivanje dodatnog 
obavještavanja suvišno.  

 

 

b) Smatramo da treba proširiti točku 3.20. u kojoj će 
umjesto „Općina Podgora za odvoz otpada sa groblja“ 
stajati sljedeće: „3.20. Općina Podgora za odvoz 
otpada s groblja i otpada koji se sakupi tijekom 
čišćenja javnih površina na području Općine Podgora, 
ukoliko obveza plaćanja odvoza otpada nije ugovorom 
prenesena na osobu koja održava groblje odnosno 
čisti javne površine na području Općine Podgora, a o 
čemu će Općina Podgora pisano obavijestiti Davatelja 
javne usluge“ Naime, osobe koje održavaju groblje i 
javne površine na području Općine Podgora tijekom 
obavljanja navedenoga posla sakupe i određenu 
količinu otpada koju je potrebno zbrinuti.  

 

b) primjedba se djelomično prihvaća 

 

U članku 9. stavku 1. Odluke propisane su pojedine 
kategorije korisnika, a propisivanjem predloženog bi 
se uvela nova kategorija korisnika « osoba na koju je 
ugovorom preneseno plaćanje otpada, a koja 
održava groblje odnosno čisti javne površine na 
području Općine Podgora», što nije u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ( « 
Nar.nov.» br. 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, 153/13, 
147/14 i 36/15)  i Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom («Narodne novine» br. 94/13, 73/17) jer bi 



minimalne javne usluge.  
 
Podgora čistoća d.o.o.  
Direktorica: Marija Čehko, mag.iur. 

 
 
 
 
 
 

primjedba se 
ne prihvaća 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primjedba se 
ne prihvaća 

 
 
 
 
 
 
 

temeljem takvog ugovora Općina Podgora bila u 
obvezi platiti odvoz otpada kroz cijenu usluge 
obavljanja povjerenog posla umjesto direktno 
Davatelju usluge.  

 

Primjedba je prihvaćena u dijelu koji se odnosi na 
tekst: «i otpada koji se sakupi tijekom čišćenja javnih 
površina na području Općine Podgora». 

 

c) Nadalje, iza točke 3.21. potrebno je uvrstiti točku 
„3.22. Ostale djelatnosti“ u koju kategoriju će ući svi 
koji na određeni način proizvode otpad, a ne mogu se 
uvrstiti u nijednu od prethodno navedenih kategorija.  

 

c) primjedba se ne prihvaća. 

 

U članku 9. stavku 1. Odluke propisane su pojedine 
kategorije korisnika, kategorije su dovoljno opsežno 
definirane i unutar većine kategorija dana mogućnost 
da se određena djelatnost koja je pod nekim 
uvjetima slična utvrđenoj djelatnosti uvrsti u 
pojedinu kategoriju. Propisivanje posebne kategorije 
«ostale djelatnosti» bi zbog neodređenosti značenja 
takve terminologije stvorilo pravnu nesigurnost.  

 

4. Članak 10. Nejasno je zašto se, primjerice, 
objašnjava pojam „usluga povezana s javnom 
uslugom“, a istovremeno se ne objašnjava značenje 
pojma „javna usluga“. Predlažemo da se još jednom 
pregledaju svi uvršteni pojmovi i njihova značenja i 
neki važni pojmovi koji nisu uvršteni. Treba imati na 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primjedba se 
djelomično 

prihvaća 

umu da će ovu Odluku čitati i ljudi koji nisu pravnici ili 
osobe koje se bave gospodarenjem otpadom, stoga je 
važno radi njihova razumijevanja najvažnije pojmove 
objasniti u samoj Odluci, a ne ih upućivati na odredbe 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbu o 
gospodarenju komunalnim otpadom.  

 

4. primjedba se ne prihvaća 

 

4. Pojam „javna usluga“ detaljno je objašnjen u 
članku 12. Odluke, proizlazi iz naslova i članka 1. 
Odluke te je definiran odredbom članka 3. stavka 1. 
toč.7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, 
tako da bi još jedno dodatno definiranje tog pojma u 
Odluci nepotrebno opterećivalo tekst Odluke. 

 

5. Članak 99. Iz odredbi predložene Odluke razvidno je 
da Plan ulaganja u sustav donosi Davatelj javne usluge 
s obzirom da najbolje poznaje stanje vlastite opreme i 
stanje opreme koju koriste korisnici javne usluge te 
potrebu njihove promjene i modernizacije. Navedeno 
je jedino i logično, neovisno je li davatelj javne usluge 
osnovan od strane jedinice lokalne samouprave ili je 
davatelj javne usluge koncesionar. Iz predloženog 
nacrta Odluke nije jasno je li Odluka iz članka 99. 
stavka 3. koju Općina Podgora donosi deklaratorne ili 
konstitutivne naravi, na koji će način službe Općine 
Podgora ocijeniti ulaganja davatelja javne usluge 
potrebnim ili nepotrebnim, hoće li se predmetnom 
Odlukom utvrditi tko je nositelj ulaganja, izvori 
financiranja i financijski učinci ulaganja na cijenu javne 
usluge. Nije jasno propisano donosi li predmetnu 
Odluku načelnik ili općinsko vijeće Općine Podgora. 



Podsjećamo da sva ulaganja koja bi u sustav imala 
Općina Podgora MORAJU biti planirana u proračunu 
kao najvažnijem pravnom aktu kojeg donosi 
predstavničko tijelo bilo koje jedinice lokalne 
samouprave. Također, nije sasvim jasno zašto su 
predloženi rokovi kraj ožujka i kraj svibnja kada se i 
dalje u odluci, ali i u Uredbi, propisuje da se godišnji 
plan gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom donosi do 1. prosinca tekuće godine za iduću 
godinu. Navedena naknada, koja je prihod Općine 
Podgora, isto tako izravno utječe na cijenu javne 
usluge, kao i bilo koje drugo ulaganje u sustav, a rok za 
njegovo donošenje je daleko kasnije utvrđen nego 
rokovi za donošenje Plana ulaganja u sustav i Odluke o 
ulaganju u komunalni sustav. Također, pravo stanje 
opreme i ulaganja u opremu te problemi koji se 
javljaju bilo kojem davatelju javne usluge u priobalnoj 
Hrvatskoj najvidljiviji su nakon završetka turističke 
sezone. Predlažemo stoga da se ovaj članak drugačije 
uredi te da se utvrde drugačiji rokovi (kraj rujna za 
donošenje Plana ulaganja i 1. prosinca za donošenje 
Odluke općinskog vijeća).  

 

 

5. Primjedba se djelomično prihvaća 

Rokovi propisani Odlukom vezani su za rokove pri 
donošenju proračuna propisanima Zakonom o 
proračunu ( « Nar.nov.» broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) 
da bi se omogućila realizacija Plana ulaganja u 
komunalni sustav za gospodarenje miješanim 
komunalnim otpadom i biorazgradivim komunalnim 
otpadom. 

Prema navedenom, odredbe članka 19. Odluke su 



izmijenjene tako da su propisani rokovi na način da 
olakšaju pripremu prijedloga Plana Davatelju usluge i 
pravovremeno donošenje Plana ulaganja u 
komunalni sustav za gospodarenje miješanim 
komunalnim otpadom i biorazgradivim komunalnim 
otpadom Općini Podgora. U preostalom dijelu 
odredba je izmijenjena na način da su detaljnije 
propisane obveze Davatelja usluge za predlaganje, a 
Općine Podgora za donošenje Plana ulaganja 

 

 


