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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18, 115/18 i 98/19) te članka 17. Statuta Općine Pisarovina ( „Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 11. sjednici održanoj
dana 23. ožujka 2022. godine, donijelo je
Izvješće
o
izvršenju programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca
2021. godine
Članak 1.
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i
zakupa za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini na području Općine
Pisarovina donesen je na 38. sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2020. godine, a I.
Izmjene i dopune programa na 8. sjednici Općinskog vijeća 16. prosinca 2021.godine.
Članak 2.
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvarena sredstva prodaje i
zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske iznosila
su 74.276,68 kn i utrošena su u cijelosti za sanaciju poljskih puteva.
Članak 3.
Ovo Izvješće objaviti će se u “Službenim novinama Općine Pisarovina „.
KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-3
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 66., stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“,
broj 84/21, u nastavku „Zakon“) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine
Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 23. ožujka 2022. godine, donosi sljedeću:
ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području Općine Pisarovina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području Općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se način i uvjeti pružanja javne
usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pisarovina.
(2) Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga)
podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području Općine Pisarovina putem
spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu
takvoga otpada.
(3) Javna usluga je usluga od općeg interesa te uključuje sljedeće usluge:
– uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:
1. miješanog komunalnog otpada
2. biootpada
3. reciklabilnog komunalnog otpada i
4. glomaznog otpada jednom godišnje te
– uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu
– uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.
Članak 2.
(1) Ovom Odlukom propisuju se:
1. kriteriji obračuna količine miješanog komunalnog otpada,
2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,
3. najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima,
4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
5. područje pružanja javne usluge,
6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je
određena,
7. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na
neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,
8. odredbe o načinu pojedinačnog korištenje javne usluge,
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9. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika,
10. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika
usluge,
11. način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge
kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije
postignut sporazum o njihovim udjelima,
12. odredbe o ugovornoj kazni i
13. opće uvjete ugovora s korisnicima.
Članak 3.
(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci definirani su Zakonom o gospodarenju
otpadom (Narodne br. 84/2021 u daljnjem tekstu: Zakon), i drugim podzakonskim aktima
donesenima na temelju Zakona.
Davatelj javne usluge

Članak 4.
(1) Davatelj javne usluge na području Općine Pisarovina može biti pravna ili fizička
osoba – obrtnik temeljem koncesije dodijeljene odlukom Općinskog vijeća Općine Pisarovina.
Članak 5.
(1) Davatelj usluge dužan je:
1. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i
prijevoz tog otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom i način na koji ne dovodi
do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili otpadom
koji ima drukčija svojstva,
2. pružati javnu uslugu u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom,
3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, osim troškova postupanja
s reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne ambalaže,
4. osigurati korisniku javne usluge spremnike za primopredaju komunalnog otpada,
5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni
otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad,
6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara
vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,
7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o
broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik,
8. predati sakupljeni reciklabilni komunalni otpad osobi koju odredi Fond,
9. voditi evidencije propisane člankom 82. Zakona,
10. na spremniku održavati natpis s nazivom davatelja usluge, oznaku koja je u
Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu
i naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen,
11. osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge
12. predati miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom sukladno
Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
13. obračunati cijenu javne usluge na način propisan Zakonom (cjenik) i ovom
Odlukom,
14. na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun
cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom
propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.
(2) Spremnik za primopredaju komunalnog otpada kod korisnika usluge mora
sadržavati natpis s nazivom davatelja usluge, oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom
komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu i naziv vrste otpada
za koju je spremnik namijenjen.
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(3) Davatelj usluge koji osim pružanja javne usluge obavlja i druge poslove, dužan je
voditi evidenciju prihoda i rashoda od javne usluge tako da je u svakom trenutku moguće
utvrditi postojeće prihode i rashode od javne usluge.
(4) O svom radu davatelj usluge dužan je Općinskom vijeću Općine Pisarovina podnijeti
Izvješće o radu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga
Ministarstvu.
Kategorije korisnika javne usluge
Članak 6.
(1) Korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine,
odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela
nekretnine kad je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja
ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja javne usluge, ili stvarni korisnik
nekretnine.
(2) Skupina korisnika javne usluge može, na vlastiti zahtjev i sukladno međusobnom
sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju javne usluge.
(3) Korisnici javne usluge razvrstavaju se u kategorije korisnika:
1. kućanstvo;
2. nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada).
(4) Korisnik kućanstvo je korisnik javne usluge koji nekretninu koristi, trajno ili povremeno,
u svrhu stanovanja (npr. vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor).
(5) Korisnik koji nije kućanstvo je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju
korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i
iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno
zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.
(6) Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo
i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu minimalne
javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Obveze korisnika javne usluge
Članak 7.
(1) Korisnik usluge je dužan:
1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na
način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika,
2. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to
mjesto nije na javnoj površini,
3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi
u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu
neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,
4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika
usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge
na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem
spremnika,
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5. platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko
razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi,
6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište
odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom
kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo,
7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni
komunalni otpad i glomazni otpad
8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka,
9. dostaviti davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge,
10. omogućiti davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i
oznakom.
II. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE
Članak 8.
(1) Davatelj javne usluge pruža, a korisnik javne usluge koristi javnu uslugu na sljedeći
način:
1. korisniku javne usluge mora se osigurati mogućnost odvojene primopredaje
komunalnog otpada, putem spremnika odgovarajućih veličina i vrsta određenih ovom
Odlukom, na njegovom obračunskom mjestu; i/ili javnoj površini; korištenjem
reciklažnih dvorišta (ukoliko su ista uspostavljena), mobilnih reciklažnih dvorišta te
odvozom glomaznog otpada jednom godišnje, bez naknade, s adrese obračunskog
mjesta korisnika javne usluge;
2. korisniku javne usluge mora se osigurati odvojena primopredaja miješanog
komunalnog otpada, reciklabilnog otpada, koja se obavlja putem spremnika na lokaciji
obračunskog mjesta korisnika usluge; i/ili javnoj površini; korištenjem reciklažnih
dvorišta (ukoliko su ista uspostavljena); mobilnih reciklažnih dvorišta;
3. Korisnici na istom obračunskom mjestu zajednički odgovaraju za obveze nastale
zajedničkim korištenjem spremnika; Svaki korisnik javne usluge koji koristi zajednički
spremnik dužan je postupati s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu na način
koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko
spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada;
4. korisniku javne usluge kategorije kućanstvo mora se omogućiti odvojena predaja
glomaznog komunalnog otpada u reciklažnom dvorištu (ukoliko je isto uspostavljeno),
te sukladno rasporedu odvoza davatelja javne usluge jednom godišnje u količini ne
većoj od 5 m3, bez naplate. Korisnik je dužan, sukladno obavijesti davatelja javne
usluge, pravovremeno podnijeti zahtjev za odvoz glomaznog otpada. U zahtjevu za
odvoz glomaznog otpada potrebno je navesti koje vrste i količine otpada namjerava
predati prilikom odvoza te otpad odložiti na površinu dostupnu vozilima davatelja javne
usluge;
5. korisniku javne usluge mora se omogućiti odvojena predaja otpada određenog
posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu (ukoliko
je isto uspostavljeno), odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.
(2) Na zahtjev korisnika javne usluge, uz naplatu sukladno Cjeniku davatelja javne usluge,
pružaju se sljedeće usluge:
1. preuzimanje otpada iz stavka 1. ovoga članka u slučaju iznimne potrebe za
preuzimanjem veće količine otpada od uobičajene;
2. preuzimanje glomaznog otpada, osim preuzimanja glomaznog otpada iz točke 4.
stavka 1. ovoga članka.
(3) Spremnik na obračunskom mjestu na adresi korisnika javne usluge i spremnik postavljen
na javnoj površini iz stavka 1. ovoga članka smatraju se primarnim spremnikom.
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(4) Korisnici zajedničkog spremnika dužni su se sporazumjeti o udjelima u korištenju
spremnika i o istima obavijestiti davatelja javne usluge. Zbroj udjela mora iznositi jedan.
Ako ne postoji sporazum između korisnika zajedničkih spremnika, udjele pojedinih korisnika
u zajedničkom spremniku, na temelju podataka davatelja javne usluge, određuje davatelj
javne usluge. U slučaju da suvlasnici stambene zgrade nisu postigli sporazum o korištenju
zajedničkog spremnika, količina otpada za pojedinačnog korisnika obračunava se prema
njegovom udjelu u korištenju zajedničkog spremnika, a smatra se da svi korisnici koriste
jednaki udio u zajedničkom spremniku koji odredi davatelj javne usluge. Ako zajednički
spremnik za miješani komunalni otpad uz korisnike kategorije kućanstvo, istovremeno
koriste i korisnici koji nisu kategorije kućanstvo, odnosno pravne osobe i/ili fizičke osobe –
obrtnici, njihov udio u korištenju zajedničkog spremnika zgrade određuje se na isti način
kao i kod kategorije korisnika kućanstvo.
Korištenje javnih površina za sakupljanje otpada
Članak 9.
(1)
Sakupljanje komunalnog otpada na adresi obračunskog mjesta korisnika javne usluge
obavlja se u odgovarajućim spremnicima koji u pravilu moraju biti smješteni na zemljištu,
odnosno unutar nekretnine korisnika javne usluge. Primopredaja otpada u pravilu se obavlja
na javnoj površini ispred nekretnine korisnika javne usluge. Korisnik javne usluge koristi uslugu
na način da, sukladno obavijesti o prikupljanju komunalnog otpada, u dane odvoza otpada na
javnu površinu ispred svoje nekretnine iznese odgovarajući spremnik s otpadom koji se u te
dane odvozi.
(2)
U slučaju kad spremnike za otpad nije moguće smjestiti na zemljištu odnosno unutar
nekretnine korisnika javne usluge (korisnici zajedničkih spremnika), spremnici se mogu
smjestiti na javnu površinu.
Kriterij obračuna količine otpada
Članak 10.
(1) Kriterij obračuna količine otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada
izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.
Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
Članak 11.
(1) Biorazgradivi komunalni otpad – biootpad korisnici usluge dužni su zbrinjavati u svojim
domaćinstvima na način da isti kompostiraju u vlastitim kućanstvima, osim u slučajevima kada
to nije moguće.
(2) Neovisno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, korisnici usluge mogu od
davatelja javne usluge zatražiti odvoz biorazgradivog komunalnog otpada – biootpada.
(3) Standardne veličine spremnika određuju se kako bi se omogućilo njihovo pražnjenje
pomoću specijalnih komunalnih vozila sa sustavima za podizanje spremnika, u skladu s
uvjetima zaštite na radu.
(4) Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada,
biootpada i ostalih vrsta otpada u okviru javne usluge na obračunskom mjestu korisnika javne
usluge, na području Općine su: 80 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1.100 l, 5 m3 i 7 m3 i drugi. Navedeni
standardni spremnici koriste se na sljedeći način:
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spremnici zapremine 80 L koriste se isključivo za sakupljanje biootpada;
spremnici zapremine 120 L, 240 L i 360 L koriste se za sakupljanje komunalnog otpada
kod svih kategorija korisnika;
vrećica zapremine 120 L koristi se za sakupljanje komunalnog otpada od korisnika
kategorije kućanstvo;
spremnici zapremine 240 L, 360 L i 1.100 L koriste se sakupljanje komunalnog otpada kod
korisnika kategorije kućanstvo u višestambenim zgradama kao i za nepristupačna
područja kada više korisnika zajednički koristi spremnik
spremnici zapremine 360 L, 1.100 L, 5 m3, 7 m3 i drugi koje davatelj javne usluge može
ponuditi korisniku javne usluge, koriste se za sakupljanje komunalnog otpada kod
korisnika koji nije kućanstvo, a kod korisnika kategorije kućanstvo samo u slučaju iznimne
potrebe, u dogovoru između korisnika javne usluge i davatelja javne usluge i naplatu
prema Cjeniku davatelja javne usluge;
u okviru javne usluge korisnik može imati najviše jedan spremnik odgovarajuće zapremine
za svaku pojedinu vrstu otpada, osim u slučaju iz podtočke 4. ovog stavka kada na istom
obračunskom može biti više spremnika koje korisnici zajednički koriste.

(5) Iznimno, osim u navedenim spremnicima, komunalni otpad se može prikupljati i u
odgovarajućim vrećicama koje osigurava davatelj javne usluge, ukoliko korisnik javne usluge
nema mogućnost smještaja standardnog spremnika u vlastitom prostoru ili ukoliko je količina
otpada koju predaje veća od one koja stane u spremnik koji koristi.
Članak 12.
(1) Spremnici za sakupljanje otpada moraju biti nepropusni za tekućine, s poklopcem.
Spremnici za pojedine vrste komunalnog otpada kod korisnika javne usluge moraju sadržavati
natpis s nazivom davatelja javne usluge, oznaku koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom
otpadu pridružena korisniku javne usluge i obračunskom mjestu te naziv vrste otpada za koju
je spremnik namijenjen.
(2) Spremnik za miješani komunalni otpad mora biti opremljen elektroničkim čipom radi
mogućnosti osiguravanja dokaza o izvršenoj usluzi.

Glomazni otpad
Članak 13.
(1) Davatelj usluge dužan je u okviru javne usluge najmanje jednom u kalendarskoj
godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge koji je kućanstvo na obračunskom mjestu
korisnika usluge bez naknade.
(2) Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge koji je kućanstvo osigurati
preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge,
pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada.
(3) Davatelj usluge dužan je preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na
obračunskom mjestu korisnika usluge koji je kućanstvo u što kraćem roku koji zajednički
određuju korisnik usluge i davatelj usluge.
(4) Zabranjeno je glomazni otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini, osim putem
spremnika.
Reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište
Članak 14.
(1) Reciklažno dvorište za područje Općine Pisarovina nalazi se u općini Pisarovina, na adresi
Karlovačka 8, Pisarovina.
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Članak 15.
(1) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je raspolagati reciklažnim
dvorištem koje je građevina i za koje je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba ili mobilnom
jedinicom za koju je izdana izjava o sukladnosti proizvoda.
(2) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je:
1. bez naknade zaprimiti opasni komunalni otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo,
plastiku, tekstil i krupni (glomazni) otpad koji je nastao kod korisnika usluge
razvrstanog u kategoriju kućanstvo na području Općina Pisarovina za koje je
uspostavljeno to reciklažno dvorište
2. voditi evidenciju o zaprimljenom komunalnim otpadom iz točke 1. ovoga stavka na
propisan način
3. odvojeno skladištiti otpad u odgovarajućim spremnicima i
4. preuzimati i predavati otpad sukladno pravilniku iz članka 88. stavka 3. ovoga Zakona.
(3) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem utvrđuje, u suradnji s tijelima jedinice
lokalne samouprave, pravo korištenja usluga reciklažnog dvorišta bez naknade (kategorija
kućanstva).
(4) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zatražiti na uvid osobni
identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad radi ostvarenja prava.
(5) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem može zaprimati i otpad koji nije nastao na
odgovarajućem području Općine Pisarovina za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište kao
i otpad koji nije nastao u kućanstvu ako osoba koja predaje otpad snosi sve troškove
gospodarenja tim otpadom.
Članak 16.
(1) Mobilno reciklažno dvorište postavlja se najmanje jednom svakih devedeset dana
na javnim površinama u naseljima na području općine Pisarovina, a prema utvrđenom
rasporedu kojeg donosi Općinski načelnik.
(2) Termini izmjene lokacije i lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta objavljuju se putem
elektroničkih komunikacijskih mreža Općine Pisarovina.
Najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima
Članak 17.
(1) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge primopredaju
komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika:
- miješanog komunalnog otpada najmanje jednom u dva tjedna;
- ambalažnog otpada (plastična i metalna ambalaža) najmanje jednom mjesečno,
- otpadnog papira i kartona najmanje jednom mjesečno,
- ambalažnog stakla najmanje dva puta godišnje.
(2) Plan s danima i okvirnim vremenom primopredaje komunalnog otpada prema
područjima, kategorijama korisnika i vrstama otpada sastavni je dio obavijesti o odvozu
komunalnog otpada.
(3) Iznimno od navedenog, nadležno tijelo općine Pisarovina, može odrediti da se
broj odvoza, na cijelom području općine Pisarovina ili u određenim dijelovima općine
Pisarovina, uredi na drugačiji način, a sukladno stvarnim potrebama.
(4) Korisnici usluge dužni su biootpad kompostirati u vlastitom kućanstvu.
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Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
Članak 18.
(1) Obračunsko razdoblje određuje se u trajanju od mjesec dana, počinje prvoga dana
u mjesecu, a završava zadnjeg dana u istome mjesecu.
Područje pružanja javne usluge
Članak 19.
(1) Davatelj javne usluge iz članka 4. ove Odluke dužan je javnu uslugu pružati na
području Općine Pisarovina.
Cijena javne usluge
Članak 20.
(1) Strukturu cijene javne usluge čini: cijena obvezne minimalne javne usluge (MJU) i
cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C), a određuje se
prema izrazu:
CJU = MJU + C
(2) Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene za obračunsko
mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina
trajno ne koristi u smislu članka 71. Zakona.

Cijena obvezne minimalne javne usluge
Članak 21.
(1) Cijena obvezne minimalne javne usluge određuje se na način da se osigura
ekonomski održivo poslovanje, sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge kako bi
sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.
(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge dio je cijene javne usluge.
(3) Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je za sve korisnike razvrstane u
kategoriju korisnika kućanstvo, te za sve korisnike obvezne minimalne javne usluge razvrstane
u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, prema sljedećoj tablici:
Tablica 1.
Cijena obvezne minimalne
Kategorija korisnika usluge
javne usluge
Kućanstvo
50,00 kn
Nije kućanstvo
50,00 kn
(4) U cijenu usluge uključen je PDV od 13%.
(5) Cijena obvezne minimalne javne usluge iskazana u Tablici 1. plaća se u svim
obračunskim razdobljima, neovisno o korištenju javne usluge.
Cijena za predanu količinu miješanog komunalnog otpada
Članak 22.
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(1) Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje
se razmjerno količini predanog otpada, sukladno kriteriju iz članka 10. ove Odluke, odnosno
podatcima iz evidencije o predanom otpadu.
(2) Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada određuje
se prema izrazu:
C = JCV x BP x U
gdje je:
C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena
u kunama;
JCV – jedinična cijena za pražnjenje određenog volumena spremnika miješanog
komunalnog otpada, izražena u kunama sukladno Cjeniku;
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom
razdoblju sukladno podacima u evidenciji o pražnjenju spremnika;
U – udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika.
(3) Kad jedan korisnik javne usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika javne

usluge u korištenju spremnika iznosi 1. Kad više korisnika javne usluge zajednički koriste
spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom
davatelja javne usluge, mora iznositi 1.
Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge
Članak 23.
(1) Cijenom obvezne minimalne javne usluge definirane člankom 76. Zakona, postiže se
ujednačenost cijene za sve korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada radi
pružanja ujednačene kvalitete usluga na cijelom području Općine Pisarovina, čime se
osigurava ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne
usluge kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.
(2) Navedene usluge obuhvaćaju direktne i indirektne troškove potrebne za kvalitetno i
nesmetano pružanje obavezne javne usluge.
Nekretnina koja se trajno ne koristi
Članak 24.
(1) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje
12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje
djelatnosti, odnosno nije useljiva.
(2) Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika
nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne
energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije.
Kriteriji za određivanje korisnika za koje jedinica lokalne samouprave
sufinancira trošak cijene javne usluge
Članak 25.
(1) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave vodi popis korisnika usluge u čije ime je
preuzelo obvezu sufinanciranja cijene javne usluge koji popis sadrži podatke o korisniku
usluge, obračunskom mjestu, obračunskom razdoblju, iznosu sufinanciranja cijene javne
usluge koji je jedinica lokalne samouprave platila davatelju javne usluge. Jedinica lokalne
samouprave će kod svake promjene davatelju javne usluge dostaviti ažurirani popis.
(2) Uzimajući u obzir socijalne kriterije, Jedinica lokalne samouprave za slijedeće
kategorije korisnika kućanstvo preuzima obvezu sufinanciranja troška javne usluge:
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1. Korisnici zajamčene minimalne naknade
(3) U navedenu kategoriju spadaju korisnici kojima je od strane Centra za socijalnu skrb
izdano rješenje o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Sufinanciranje od
strane Jedinice lokalne samouprave traje za cijelo vrijeme ostvarivanja prava na zajamčenu
minimalnu naknadu.
(4) Za navedenu kategoriju korisnika Općina Pisarovina preuzima obvezu
plaćanja troška cijene minimalne javne usluge kako slijedi:
Tablica 3.
Kategorija
Korisnika usluge
Socijalni slučajevi

Cijena obvezne
minimalne javne usluge
50,00 kn

Iznos sufinanciranja
obavezne minimalne
javne usluge (u kn/ %)
50,00 kn/100%

(5) U cijenu usluge uključen je PDV od 13%.
(6) Jedinica lokalne samouprave iznos sufinanciranja plaća direktno na račun davatelja
javne usluge te vodi popis korisnika za koje je preuzela obvezu sufinanciranja cijene
minimalne javne usluge.
(7) Status korisnika iz Tablice 3. stječe se dostavom zahtjeva davatelju javne usluge
kojem moraju biti priloženi dokazi ispunjavanja uvjeta iz ove točke Odluke. Retroaktivno
ostvarivanje prava nije moguće.
(8) Vrstu dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta određuje Davatelj javne
usluge u Općim uvjetima pružanja javne usluge.
(9) Davatelj javne usluge zadržava pravo provjere dostavljene dokumentacije.
Izjava o načinu korištenja javne usluga sakupljanja komunalnog otpada i
obrada osobnih podataka
Članak 26.
(1)
Korisnik javne usluge dužan je dostaviti davatelju javne usluge Izjavu o načinu
korištenja javne usluge. Izjava o načinu korištenja javne usluge je obrazac kojim se korisnik
javne usluge i davatelj javne usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima Ugovora.
Izjava se daje na obrascu koji korisniku javne usluge dostavlja davatelj javne usluge, a
(2)
koji sadrži sljedeće podatke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

obračunsko mjesto,
podatke o korisniku javne usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe
– obrtnika, OIB te adresu),
kategoriju korisnika javne usluge na obračunskom mjestu,
mjesto primopredaje,
udio u korištenju spremnika za miješani komunalni otpad,
vrstu, zapreminu i količinu spremnika sukladno Odluci,
broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biootpada u obračunskom
razdoblju,
očitovanje o kompostiranju biootpada,
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očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili trajnom nekorištenju
nekretnine,
obavijest davatelja javne usluge o uvjetima kad se Ugovor smatra sklopljenim,
izjavu korisnika javne usluge kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom,
uvjete raskida Ugovora,
izjavu korisnika javne usluge kojom daje suglasnost za elektroničku komunikaciju i/ili
broj mobilnog telefona,
izjavu davatelja javne usluge o obradi osobnih podataka,
izvadak iz Cjenika javne usluge,
druge podatke potrebne za sklapanje Ugovora.

(3)
Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca, od kojih je
prvi prijedlog davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika javne usluge.
Korisnik javne usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva potpisana primjerka Izjave u
(4)
roku od 15 dana od dana zaprimanja.
(5)
Davatelj javne usluge dužan je po zaprimanju Izjave korisniku usluge vratiti jedan
ovjereni primjerak Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja.
Davatelj javne usluge dužan je primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik javne
(6)
usluge (stupac: očitovanje korisnika javne usluge) kad je taj podatak u skladu sa Zakonom i
ovom Odlukom.
(7)
Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, davatelj javne usluge primjenjuje podatak
iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u
sljedećim slučajevima:
1.
2.

3.
4.

kad se korisnik javne usluge ne očituje u Izjavi o podacima iz stavka 2. ovoga članka
odnosno ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu u roku iz stavka 4. ovoga članka,
kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima javne
usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da
zbroj svih udjela čini jedan,
kad podatak koji je naveo korisnik javne usluge nije u skladu sa Zakonom i ovom
Odlukom,
kad davatelj javne usluge može nedvojbeno utvrditi da podatak koji je naveo korisnik
javne usluge ne odgovara stvarnom stanju kod korisnika javne usluge.

(8)
Davatelj javne usluge može omogućiti davanje Izjave elektroničkim putem kad je takav
način prihvatljiv korisniku javne usluge.
(9)
Korisnik javne usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni
podataka, u roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena podataka sadržanih u Izjavi.
(10)
Osobni podatci korisnika javne usluge dostavljeni davatelju javne usluge putem Izjave
tajni su i smiju se koristiti isključivo u svrhu provedbe ugovornih obveza iz Ugovora o korištenju
javne usluge. Davatelj javne usluge dužan je ove podatke čuvati u elektroničkoj bazi podataka
s ograničenim pristupom, a obrasce Izjave dužan je pohraniti u arhivu uz odgovarajuću razinu
zaštite tajnosti osobnih podataka.
Članak 27.
(1) Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge predstavlja
evidencija davatelja javne usluge o izvršenoj javnoj usluzi (automatska elektronička
evidencija pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog
razdoblja) za pojedinog korisnika javne usluge, pri čemu davatelj javne usluge ne odgovara
za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, već je svaki korisnik javne
usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe.
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(2) Davatelj javne usluge dužan je, na zahtjev korisnika javne usluge, omogućiti korisniku javne
usluge uvid u njegove podatke u evidenciji, u elektroničkom obliku, putem e-pošte.
(3) Evidencija sadrži podatke najmanje o:

▪

▪

▪

▪

korisniku usluge:
1. ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB i adresa,
2. kategoriji korisnika,
3. obračunsko mjesto,
4. popis primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada korisnika usluge po obračunskom razdoblju,
5. popis izjavljenih prigovora korisnika usluge.
korištenju javne usluge za obračunsko mjesto:
1. oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u slučaju
potrebe dodatnu oznaku,
2. podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne
koristi),
3. datum zaprimanja zadnje Izjave,
4. vrsta i količina spremnika s pripadajućim oznakama,
5. udio korisnika usluge u korištenju spremnika,
6. datum i broj primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom
razdoblju kada je sukladno Odluci kao kriterij količine otpada određen volumen
spremnika i broj pražnjenja,
7. datum, masa preuzetog otpada i dokaz o izvršenoj usluzi kada je sukladno Odluci
kao kriterij količine određena masa predanog otpada.
korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta:
1. adresa reciklažnog dvorišta odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta u koje korisnik
usluge može predati otpad bez naknade,
2. datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice korisnika usluge, ključni broj otpada
propisan posebnim propisom kojim se uređuje katalog otpada i masa preuzetog
otpada u reciklažnom dvorištu.
korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada:
1. korisnik usluge, datum preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge,

2. korisnik usluge, datum zahtjeva i datum preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev
korisnika usluge.
(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka za korisnika usluge moraju biti dostupni na uvid
korisniku usluge na njegov zahtjev putem mrežne pošte odnosno putem interneta kad je to
korisniku usluge prihvatljivo ili na drugi način.
(3) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u digitalnom obliku.
(4) Sastavni dio Evidencije iz stavka 1. ovoga članka su i Izjava i dokazi o izvršenoj javnoj
usluzi preuzimanja miješanog komunalnog otpada.

Ugovor o korištenju javne usluge
Članak 28.
(1) Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:
1.

kad korisnik javne usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu ili
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prilikom prvog evidentiranog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje
spremnika za primopredaju miješanog komunalnog otpada, u slučaju kad korisnik javne
usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

(2) Bitne sastojke Ugovora čine ova Odluka, Izjava i Cjenik javne usluge.
(3) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge uvid u akte iz stavka 2.
ovoga članka prije sklapanja Ugovora te prije svake izmjene i/ili dopune Ugovora te kasnije,
na zahtjev korisnika javne usluge.
(4) Izvršno tijelo Jedinice lokalne samouprave i davatelj javne usluge dužni su, putem
sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti i/ili na drugi za
korisnika javne usluge prihvatljiv način, osigurati da korisnik javne usluge, prije sklapanja
Ugovora i/ili izmjene odnosno dopune Ugovora, bude upoznat s propisanim odredbama
koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.
(5) Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici imati poveznice na mrežne
stranice Narodnih novina na kojima je objavljen Zakon, digitalna preslika Odluke, digitalna
preslika cjenika sa svim pripadajućim dodacima i prilozima.
Provedba Ugovora i korištenje javne usluge u slučaju nastupanja posebnih okolnosti
Članak 29.
(1)
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti – elementarne nepogode, vremenske
neprilike, rata ili druge više sile koja bi spriječila davatelja javne usluge u izvršenju javne usluge
u okvirima opisanim ovom Odlukom u trajanju duljem od jednog obračunskog razdoblja,
ugovorne obveze se ne primjenjuju za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.
(2)
U slučaju trajanja posebnih okolnosti kraćem od jednog obračunskog razdoblja,
ugovorne obveze ostaju na snazi, a davatelj javne usluge dužan je, čim okolnosti dozvole,
izvršiti javnu uslugu u cijelosti, uključujući i odvoz onih količina otpada koje je propustio odvesti
za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Odredbe Ugovora koje se odnose na ugovornu kaznu
u takvom slučaju se ne primjenjuju, dok se ne normalizira stanje u sustavu.
Način podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu
uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
Članak 30.
(1) Prigovor u vezi neugode uzrokovane sustavom sakupljanja komunalnog otpada
podnosi se komunalnom redaru, a komunalni redar rješenjem će obvezati uzročnika neugode
na otklanjanje posljedica. U slučaju da je do neugode došlo zbog povrede odredbi ove Odluke,
Zakona ili drugog propisa, komunalni redar može pokrenuti prekršajni postupak.
(2) Prigovor – reklamaciju u vezi korištenja i naplate javne usluge korisnik javne usluge
može predati davatelju javne usluge pisanim putem, osobno ili poštom na urudžbeni zapisnik
ili elektroničkom poštom na objavljenu službenu adresu elektroničke pošte davatelja javne
usluge. Davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge odgovoriti na prigovor –
reklamaciju u roku od najviše 15 dana od datuma podnošenja iste. Ukoliko korisnik javne
usluge nije zadovoljan odgovorom, može na iste opisane načine podnijeti prigovor –
reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača.
(3) Rok za reklamaciju na ispostavljeni račun je 15 (petnaest) dana od dana primitka
računa.
Odredbe o ugovornoj kazni
Članak 31.
(1) Ugovornu kaznu određenu ovom Odlukom korisnik javne usluge dužan je platiti
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davatelju javne usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru. U nastavku se određuju
situacije u kojima se smatra da je korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru i iznos
ugovorne kazne u pojedinom slučaju:
- kad u Izjavi o korištenju javne usluge ili zahtjevu za izmjenu Izjave unese lažne podatke:
400,00 kn;
- kad ne predaje otpad davatelju javne usluge (ne zaduži spremnik za miješani komunalni
otpad i/ili izjavljuje da trajno ne koristi nekretninu) a na temelju podataka očitanja mjernih
uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način davatelj javne
usluge nepobitno utvrdi da korisnik javne usluge ipak koristi nekretninu: 400,00 kn;
- kad odlaže otpad pored spremnika ne koristeći odgovarajuće vrećice s logotipom
davatelja javne usluge: 200,00 kn;
- kad ne dopusti ovlaštenim osobama davatelja javne usluge pristup svojoj nekretnini radi
označavanja spremnika, ukoliko koristi mogućnost kompostiranja biootpada:400,00 kn;
- kad u spremnik za reciklabilni otpad odlaže otpad druge vrste od one koja se smije
odlagati u taj spremnik sukladno dobivenim uputama: 200,00 kn;
- kad u spremnik za miješani komunalni otpad ili u spremnik za biootpad odlaže opasne
tvari, problematični otpad ili otpad koji se može reciklirati, a koji nije prikladan za
odlaganje u spremnik za biootpad, odnosno spremnik za miješani komunalni otpad:
200,00;
- kad ošteti ili uništi spremnik za otpad: 400,00 kn;
- kad odjavi javnu uslugu, a dokazano je da se nekretnina koristi; ili nekretnina se ne
koristi, a nije dostavljen dokaz – obračun potrošnje vode ili obračun električne energije
odabranog isporučitelja: 400,00 kn;
- kad odbacuje otpad nepropisno u okoliš ili na javne površine:500,00 kn;
(2) Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge
protivno Ugovoru kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten
je postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne
izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video
snimanje obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti
podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom
otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode,
podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, te sve druge dokaze s pomoću kojih se
i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge protivno
Ugovoru, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.

(3) Kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja
ugovorne kazne, u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika javne usluge,
snose svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik, sukladno udjelima u korištenju
zajedničkog spremnika.
(4) Davatelj javne usluge ima pravu provoditi kontrolu ispunjavanja obveza korisnika
javne usluge (sa ili bez prisustva komunalnog redara).
(5) Ugovorna kazna plaća se davatelju javne usluge putem ispostavljenog računa pri
čemu se ista izriče nakon utvrđene povrede od strane davatelja javne usluge.
Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne usluge
Članak 32.
(1) Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne usluge sadržani su u Prilogu 1. ove Odluke i
čine njen sastavni dio.
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Prijelazne i završne odredbe
Članak 33.
(1) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“, broj 2/18 i 15/19).
Članak 34.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Pisarovina.
(2) ) Ova Odluka će se dostaviti nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana
donošenja.
KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-4
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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PRILOG 1
OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)
Članak 1.
Definicije i pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i pojmovima
korištenim u Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: Odluka).
Ovim Općim uvjetima uređuju se međusobni odnosi davatelja javne usluge i korisnika javne
usluge koji proizlaze iz Ugovora o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u
daljnjem tekstu: Ugovor) na području pružanja javne usluge.
Članak 2.
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike javne usluge na području pružanja javne usluge.
Članak 3.
Obveza korištenja javne usluge za sve vlasnike nekretnina odnosno vlasnike posebnog dijela
nekretnina i korisnike nekretnina odnosno posebnog dijela nekretnina kada je vlasnik
nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog
korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge ili stvarne korisnike nekretnine, nastaje danom
stupanja na snagu Odluke.
Obveza davatelja javne usluge na pružanje javne usluge korisnicima - kategorija korisnika koji
nije kućanstvo - ne odnosi se niti obuhvaća pružanje usluge odvoza i zbrinjavanja otpada koji
je kao proizvodni otpad nastao u proizvodnom procesu korisnika javne usluge, bez obzira što
bi po prirodi ili sastavu bio sličan komunalnom otpadu iz kućanstva, kao ni na otpad iz
poljoprivrede niti otpad iz šumarstva. Za takvu vrstu otpada korisnik javne usluge - kategorija
korisnika koji nije kućanstvo - dužan je sklopiti poseban ugovor o odvozu i zbrinjavanju
proizvodnog otpada s ovlaštenim prijevoznikom/ zbrinjavateljem/ oporabiteljem/ trgovcem
otpada.
Članak 4.
Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge javnu uslugu ugovaraju u skladu s odredbama
Odluke i ovih Općih uvjeta, a prava i obveze davatelja javne usluge i korisnika javne usluge
utvrđuju se Ugovorom, Odlukom i ovim Općim uvjetima.
Članak 5.
Ugovor se smatra sklopljenim:
1. kad korisnik javne usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu ili
2. u slučaju kad korisnik javne usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu, prilikom prvog
korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju miješanog

18

Br. 3/22

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

25.03.2022.

komunalnog otpada. U tom slučaju datum izdavanja računa za izvršenu javnu uslugu smatra
se danom sklapanja Ugovora.
Davatelj javne usluge će nakon jednog pokušaja dostave spremnika, u slučaju kada se korisnik
javne usluge ne zatekne u objektu kojeg je vlasnik/korisnik temeljem ugovorne obveze/stvarni
korisnik nekretnine ili u slučaju kada vlasnik/korisnik temeljem ugovorne obveze/stvarni
korisnik odbija preuzeti spremnik, istog evidentirati kao korisnika javne usluge te će o stjecanju
statusa korisnika javne usluge pismeno obavijestiti korisnika javne usluge i jedinicu lokalne
samouprave. U tom slučaju datum izdavanja računa za izvršenu javnu uslugu smatra se
danom sklapanja Ugovora.
Davatelj javne usluge zadržava pravo provjere Popisa korisnika javne usluge koji je usuglašen
sa jedinicom lokalne samouprave s kojom davatelj javne usluge ima sklopljen Ugovor o
koncesiji te pravo provjere zaduženja korisnika javne usluge kod jedinice lokalne samouprave,
nadležnih institucija, putem javnih registara, predstavnika stanara, upravitelja zgrada,
komunalnih redara i ostalih tijela. O utvrđenim promjenama u zaduženju davatelj javne usluge
će pismeno obavijestiti korisnika javne usluge.
Članak 6.
Sklapanjem Ugovora korisnik javne usluge potvrđuje da je upoznat s odredbama ovih Općih
uvjeta i prihvaća njihovu primjenu. Davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge, na
njegov zahtjev, omogućiti uvid u Ugovor i Opće uvjete.
Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge Ugovor sklapaju na vrijeme važenja Ugovora o
koncesiji.
Članak 7.
Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik Ugovora nije pretpostavka ni nastanka ugovornog
odnosa između davatelja javne usluge i korisnika javne usluge, a niti valjanosti nastalog
Ugovora u smislu članka 5. ovih Općih uvjeta, posebice u slučajevima kad se usluga od strane
davatelja javne usluge izvršava, a korisnik javne usluge odbija potpisati Ugovor odnosno
dostaviti Izjavu, a dodijeljen mu je spremnik za odlaganje otpada ili istog odbija preuzeti.
Članak 8.
Stjecanje statusa korisnika javne usluge, u slučaju kad novi korisnik javne usluge nastavlja
korištenje spremnika dodijeljenog prethodnom korisniku javne usluge, nastupa sa prvim
danom mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je zaprimljen zahtjev za stjecanje statusa korisnika
javne usluge sa popratnom dokumentacijom (Izjavom i dokazom o vlasništvu ili korištenju
nekretnine temeljem ugovorne obveze).
Stjecanje statusa korisnika javne usluge, u slučaju kada novi korisnik javne usluge na uporabu
preuzima spremnik dodijeljen od strane davatelje javne usluge ili/i jedinice lokalne
samouprave, nastupa sa danom potpisivanja Izjave o preuzimanju spremnika za odlaganje
komunalnog otpada.
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Okvirni rok za stavljanje na raspolaganje spremnika je četrnaest (14) dana od dana zaprimanja
zahtjeva za stjecanje statusa korisnika javne usluge sa popratnom dokumentacijom.
Članak 9.
Korisnik javne usluge dužan je, u slučaju promjene podataka vezanih uz ugovorni odnos (o
promjeni koja utječe na odnos davatelja javne usluge i korisnika javne usluge; nastanak,
promjenu ili prestanak korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada), istu prijaviti
davatelju javne usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena pisanim putem
(osobno u sjedištu davatelja javne usluge, elektroničkom ili običnom poštom ili putem
telefaksa).
Korisnik javne usluge dužan je o promjenama: naziva ili adrese na koju se šalju akontacijske
rate/nalozi/računi za plaćanje, namjene prostora i drugim promjenama koje utječu na
međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge obavijestiti davatelja usluge u roku petnaest
(15) dana od nastupanja navedenih okolnosti.
Članak 10.
Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u
kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne
minimalne javne usluge obračunanu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo. Promjena u
zaduženju nastupa sa prvim danom mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je zaprimljen zahtjev
za promjenu sa popratnom dokumentacijom.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka korisnik javne usluge prelazi u kategoriju korisnika koji nije
kućanstvo te preuzima sva prava i obveze iz navedene kategorije.

Članak 11.
Ukoliko se promjena u statusu korisnika pravovremeno ne prijavi pisanim putem, obveza
plaćanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada tereti korisnika javne usluge upisanog
u evidenciji davatelja javne usluge.
Članak 12.
Korisnik javne usluge koji stupa na mjesto prijašnjeg korisnika (novi korisnik) dužan je bez
odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana stjecanja vlasništva nekretnine odnosno
prijenosa obveze plaćanja na temelju ugovora, pisanim putem obavijestiti davatelja javne
usluge o početku korištenja javne usluge, podnošenjem zahtjeva za dostavu obrasca Izjave ili
dostavljanjem već popunjenog obrasca Izjave.
Uz popunjeni obrazac Izjave (novi) korisnik je dužan dostaviti na uvid presliku isprave kojom
dokazuje stjecanje vlasništva nekretnine ili prijenosa obveze plaćanja na temelju ugovora (od
javnog bilježnika ovjeren ugovor o kupoprodaji nekretnine ili izvadak iz zemljišnih knjiga ili
ugovor o darovanju ili rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o prijenosu obveze plaćanja javne
usluge,…) te presliku osobne iskaznice.
Svaku dokumentiranu promjenu u statusu korisnika javne usluge koju korisnik prijavljuje,
davatelj javne usluge prihvaća od datuma prijave, a primjenjuje od prvog dana sljedećeg
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mjesečnog obračunskog razdoblja te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene
promjene.
Prilikom prestanka korištenja javne usluge korisnik javne usluge dužan je platiti sve račune koji
se odnose na razdoblje do odjave javne usluge.
Članak 13.
Korisnik javne usluge - kategorija korisnika kućanstvo - može zatražiti raskid Ugovora u
slučajevima:
1. prestanka odnosno promjene vlasništva nekretnine te
2. u slučaju trajnog nekorištenja nekretnine.
Nekretninom koja se trajno ne koristi smatra se:
(a) nekretnina za koju se utvrdi da u razdoblju od 12 mjeseci od dana zaprimanja zahtjeva
nema potrošnje električne energije i vode (zahtjevu se prilažu očitanja mjernih uređaja
u razdoblju od najmanje 12 prethodnih mjeseci od dana podnošenja zahtjeva) ili
(b) nekretnina koja nije pogodna za stanovanje (zahtjevu se prilaže potvrda da nekretnina
nije pogodna za stanovanje izdana od nadležnog tijela JLS ili se zahtjev uvažava
temeljem izvršenog očevida lokacije davatelja javne usluge ili/i komunalnog redara
kojim je utvrđeno da nekretnina nije pogodna za stanovanje).
Korisnik javne usluge - kategorija korisnika koji nije kućanstvo - može zatražiti raskid Ugovora
u slučajevima prestanka obavljanja djelatnosti, uz dostavu rješenja o prestanku obavljanja
djelatnosti.
Zahtjev za raskid Ugovora korisnik javne usluge podnosi davatelju javne usluge u obliku
pisanog očitovanja, uz koje prilaže odgovarajuće dokaze kojima potkrjepljuje razloge za raskid
Ugovora i to prema potrebi: izvadak iz zemljišnih knjiga, ugovor o kupoprodaji, ugovor o
darovanju, rješenje o nasljeđivanju; rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti; ugovor o
najmu/zakupu kad je korisnik javne usluge ugovorom izričito prenio na
najmoprimca/zakupoprimca obvezu plaćanja javne usluge davatelju javne usluge; potvrda da
se usluga isporuke električne energije ili vode trajno ne koristi ili mjesečno očitanje za
navedene usluge za prethodnih 12 (dvanaest) uzastopnih mjeseci; potvrdu JLS da nekretnina
nije pogodna za stanovanje izdane od nadležnog tijela JLS ili temeljem izvršenog očevida
lokacije davatelja javne usluge ili/i komunalnog redara kojom je utvrđeno da nekretnina nije
pogodna za stanovanje ili drugi odgovarajući dokaz.
O zahtjevu za raskid Ugovora davatelj usluge dužan je odlučiti u roku od 15 dana od dana
podnošenja zahtjeva, a odluka o raskidu Ugovora i odjavi usluge stupa na snagu od donošenja
odluke davatelja javne usluge, a primjenjuje od prvog dana sljedećeg mjesečnog obračunskog
razdoblja te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.
Prije odlučivanja o zahtjevu korisnika javne usluge za raskid Ugovora i odjavu usluge, davatelj
javne usluge može pristupiti provjeri koristi li se nekretnina ili ne, o čemu sastavlja zapisnik. U
slučaju da davatelj javne usluge utvrdi da se nekretnina (suprotno navodima korisnika javne
usluge) koristi, davatelj javne usluge će pisanim putem obavijestiti korisnika javne usluge o
odbijanju zahtjeva za raskid Ugovora i odjavu usluge uz obrazloženje odnosno naznaku
razloga zbog kojih je zahtjev korisnika javne usluge odbijen.
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U slučaju raskida Ugovora i odjave usluge zbog trajnog nekorištenja nekretnine, korisnik javne
usluge dužan je davatelju javne usluge vratiti/omogućiti povrat dodijeljenih spremnika za
odlaganje otpada koji su mu dani na uporabu u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti
o prestanku statusa korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. U protivnom,
davatelj javne usluge ima pravo potraživati naknadu pune cijene dodijeljenih spremnika.
Članak 14.
Ugovor prestaje važiti smrću korisnika javne usluge (fizičke osobe, fizičke osobe – vlasnika
obrta) i prestankom postojanja pravne osobe brisanjem iz sudskog registra/odjavom iz obrtnog
registra.
U slučaju prestanka važenja Ugovora zbog smrti korisnika javne usluge fizičke osobe, fizičke
osobe –vlasnika obrta i prestanka postojanja pravne osobe brisanjem iz sudskog
registra/odjavom iz obrtnog registra, pravni slijednik koji dužan je o tome obavijestiti davatelja
javne usluge najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja o toj okolnosti.
Davatelj javne usluge može privremeno nastaviti s pružanjem javne usluge posjedniku
nekretnine/posebnog dijela nekretnine do podnošenja Izjave i popratne dokumentacije (novog)
vlasnika/korisnika temeljem ugovora, uz uvjet da posjednik nekretnine ili posebnog dijela
nekretnine redovito podmiruje sve novčane obveze koje se tiču obavljanja javne usluge za
predmetnu nekretninu.
Članak 15.
Izjave i obrasci zahtjeva za prijavu novog korisnika javne usluge, promjenu kategorije korisnika
javne usluge, odjavu usluge te obrasci za promjenu zapremnine spremnika dostupni su na
www.eko-flor.hr te u sjedištu davatelja javne usluge.
Članak 16.
Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja davatelj javne
usluge u skladu s odredbama Odluke i Zakona. Cijenu obavezne minimalne javne usluge
utvrđuje predstavničko tijelo JLS Odlukom.
Korisnik javne usluge dužan je plaćati davatelju javne usluge cijenu javne usluge utvrđenu
Cjenikom davatelja javne usluge. Cijenu javne usluge korisnici javne usluge plaćaju na temelju
ispostavljenih računa davatelja javne usluge.
Ukoliko korisnik javne usluge plaćanje naknade za izvršenu javnu uslugu vrši općom
uplatnicom bez navedenog opisa plaćanja ili/i u iznosu različitom od iznosa na zaprimljenim
računima, davatelj javne usluge zadržava pravo knjiženja uplate po starosti zaduženja
sukladno stanju na knjigovodstvenim karticama odnosno redom kako je koja obveza dospjela
za ispunjenje.
Davatelj javne usluge omogućava korisniku javne usluge provjeru ispravnosti zaračunatog
iznosa u odnosu na pruženu uslugu.
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U slučaju neplaćanja odnosno neredovitog plaćanja izvršene usluge, davatelj javne usluge
može pokrenuti postupak prisilne naplate svojih potraživanja, sukladno zakonskim propisima.

Članak 17.
Javna usluga obračunava se u mjesečnim obračunskim razdobljima. Utvrđuje se dvanaest (12)
obračunskih razdoblja kroz kalendarsku godinu, odnosno obračunsko razdoblje odnosi se na
razdoblje od jednog (1) kalendarskog mjeseca.
Članak 18.
Davatelj javne usluge ili/i jedinica lokalne samouprave osigurava spremnike za odlaganje
komunalnog otpada ovisno o zapremninama predviđenim Ugovorom o koncesiji i Odluci.
Davatelj javne usluge ili/i jedinica lokalne samouprave, korisniku javne usluge na uporabu
predaje tipski spremnik ili tipske vreće označene službenom oznakom davatelja javne usluge
za odlaganje otpada.
Davatelj javne usluge ili/i jedinica lokalne samouprave vlasnik je svih spremnika za odlaganje
otpada koje je isporučio/la na uporabu korisnicima javne usluge.
Korisnici javne usluge prilikom preuzimanja spremnika obvezni su potpisati Izjavu o
preuzimanju te odgovaraju za točnost u Izjavi navedenih podataka. U slučaju da korisnici
odbiju potpisati Izjavu, primjenjuju se odredbe članka 5. i članka 8. ovih Općih uvjeta.
Članak 19.
Korisnici javne usluge dužni su brinuti o dodijeljenim tipskim spremnicima pažnjom dobrog
gospodara te su, u slučaju oštećenja ili uništenja vlastitom krivnjom/nepažnjom, po izvršenoj
zamjeni oštećenog ili uništenog spremnika, davatelju javne usluge dužni namiriti nastale
troškove putem ugovorne kazne.
Davatelj javne usluge dužan je pažljivo postupati sa spremnicima kako bi se izbjeglo oštećenje
prilikom pražnjenja i obavljanja usluge odvoza.
Davatelj javne usluge osigurava zamjenu spremnika zbog dotrajalosti ili zbog okolnosti iz
stavka 2. ovog članka.
U slučaju otuđenja dodijeljenog tipskog spremnika, korisniku javne usluge osigurava se
zamjena spremnika, ukoliko korisnik javne usluge dostavi policijski zapisnik o prijavljenoj krađi
tipskog spremnika davatelja javne usluge, u protivnom korisnik javne usluge dužan je davatelju
javne usluge namiriti nastale troškove putem ugovorne kazne.
Članak 20.
Svaki korisnik javne usluge može, ovisno o prosječno proizvedenoj količini komunalnog
otpada, zatražiti spremnik veće ili manje zapremnine od zapremnine dodijeljenog spremnika,
ne prelazeći pritom minimalnu ni maksimalnu zapremninu spremnika određenu Ugovorom o
koncesiji i Odlukom.
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Okvirni rok za stavljanje spremnika na raspolaganje je četrnaest (14) dana od dana zaprimanja
zahtjeva za promjenu zapremnine spremnika.
U slučaju stavka 1. ovog članka, promjena u načinu obračuna cijene nastupa s danom potpisa
Izjave o preuzimanju spremnika za odlaganje komunalnog otpada, a primjenjuje od prvog dana
sljedećeg mjesečnog obračunskog razdoblja.
Korisnici usluge, kojima količina sakupljenog komunalnog otpada premašuje zapremninu
spremnika, dužni su svu dodatnu količinu komunalnog otpada odložiti u tipsku doplatnu vreću
davatelja usluge.
Cijena tipske doplatne vreće davatelja javne usluge regulirana je Ugovorom o
koncesiji/Cjenikom davatelja javne usluge.
Otpad odložen izvan tipskih spremnika ili/i tipskih doplatnih vreća sa logotipom davatelja javne
usluge neće biti preuzet, a davatelj javne usluge će o navedenom izvijestiti komunalno
redarstvo te naplatiti ugovornu kaznu.
Članak 21.
Dodijeljene spremnike za odlaganje otpada korisnik javne usluge smješta na obračunsko
mjesto.
Spremnici za otpad u dane odvoza komunalnog otpada moraju biti izneseni na prvu dostupnu
javnu površinu, najkasnije do 06:00 sati, na način da vozila i radnici davatelja javne usluge
imaju nesmetan pristup spremnicima te da isti ne ometaju javni promet na kolniku i pješačkoj
stazi te da je s njima lakše rukovati prilikom pražnjenja.
Spremnike iz spremišta za otpad stambenih zgrada na javnu površinu moraju se iznijeti u
vrijeme pražnjenja spremnika te nakon pražnjenja vratiti na njihovo prvobitno mjesto. Iznose
se i prazne samo spremnici u kojima se nalazi otpad.
Kada je, zbog nedovoljne širine ceste i mjesta za okretanje, vozilu davatelja javne usluge
onemogućen pristup do nekretnine korisnika javne usluge, a korisniku javne usluge je na
uporabu dodijeljen tipski spremnik za komunalni otpad i/ili tipska doplatna vreća, korisnik javne
usluge dužan je tipski spremnik i/ili tipsku doplatnu vreću na dan odvoza, prema rasporedu,
iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti.
Za nepristupačna područja i višestambene zgrade davatelj javne usluge može, uz suglasnost
JLS, korisnicima javne usluge staviti na raspolaganje zajednički spremnik zapremnine u kojem
slučaju se usluga naplaćuje po cijeni spremnika koji odredi davatelj javne usluge čime se
ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika javne usluge koji
koriste zajednički spremnik.
Korisnici zajedničkih spremnika dužni su osigurati mogućnost pražnjenja i pristupa
spremnicima u dane odvoza kao i onemogućiti trećim osobama odlaganje otpada u spremnik.
Članak 22.
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Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac spremnika mora biti
potpuno zatvoren. Otpad mora biti odložen u spremnik na način da prilikom pražnjenja isti u
cijelosti gravitacijski ispadne iz posude. Zabranjeno je dodatno sabijati otpad u posudi. Trošak
uklanjanje štete prouzrokovane pretovarom spremnika snosit će korisnik javne usluge putem
ugovorne kazne.
Članak 23.
Davatelj javne usluge dužan je rukovati spremnicima za otpad na način da iste ne oštećuje, a
odloženi otpad ne rasipava i ne onečišćuje okoliš.
Davatelj javne usluge je dužan spremnike za otpad nakon pražnjenja vratiti na mjesto s kojih
ih je i preuzeo i zatvoriti poklopac.
Članak 24.
U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati: korisni otpad koji se može
reciklirati, električni i elektronički otpad i pripadajući dodaci (poput kablova), krupni (glomazni),
metalni i građevinski otpad, opasni otpad (npr. fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi,
otpala, baterije i akumulatori), tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo, žive životinje,
životinjske lešine te sve ostale posebne kategorije otpada, sukladno zakonskim i
podzakonskim aktima koji reguliraju postupanje s otpadom.
Korisnici odvoz i zbrinjavanje naprijed navedenih vrsta otpada naručju kod ovlaštenih tvrtki za
zbrinjavanje ili istog odlažu u reciklažnom dvorištu.
Protiv korisnika javne usluge koji u spremnik za miješani komunalni otpad odloži živu životinju
ili ako istim prouzrokuje njezino usmrćenje podnijet će se kaznena prijava zbog zlostavljanja
i/ili usmrćivanja životinje nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.
Korisnik javne usluge odgovara davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu
odlaganjem zabranjenih vrsta otpada u spremnik za miješani komunalni otpad. Trošak
otklanjanja nastale štete snosit će korisnik javne usluge putem ugovorne kazne.
Članak 25.
Zabranjeno je u spremnike koji su namijenjeni za odlaganje korisnog otpada koji se može
reciklirati, odlagati miješani komunalni otpad, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara
definiciji otpada za koji je spremnik namijenjen.
Spremnici koji sadržavaju otpad koji nije korisni otpad za koji je pojedini spremnik namijenjen
neće biti ispražnjeni te će se o navedenom izvijestiti komunalno redarstvo.
Korisnik javne usluge odgovara davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu
odlaganjem zabranjenih vrsta otpada u spremnike koji su namijenjeni za odlaganje korisnog
otpada koji se može reciklirati. Trošak otklanjanja nastale štete snosit će korisnik javne usluge
putem ugovorne kazne.
Članak 26.
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Davatelj usluge dužan je u okviru javne usluge najmanje jednom u kalendarskoj godini preuzeti
glomazni otpad od korisnika javne usluge - kategorija kućanstvo - na obračunskom mjestu
korisnika javne usluge bez naknade, ovisno o rasporedu odvoza krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada, kojeg određuje davatelj usluge, sukladno odredbama Ugovora o koncesiji
i Odluke.
Prijavu za odvoz glomaznog otpada korisnika javne usluge - kategorija kućanstvo - potrebno
je izvršiti na način kako je određeno u obavijesti davatelja javne usluge, u protivnom davatelj
javne usluge nije u obvezi preuzeti odloženi glomazni otpad od korisnika.
Prijavu za odvoz glomaznog otpada korisnika javne usluge - kategorija kućanstvo - dostavlja
davatelju javne usluge putem telefona, telefaksa ili elektroničke pošte. Prilikom prijave nužno
je navesti podatke o korisniku javne usluge i obračunskom mjestu (ime, prezime, adresa, broj
telefona) i sastavu otpada (npr. krevet, željezni dijelovi bicikla, madraci i sl.).
Glomazni otpad je potrebno najranije jedan dan prije datuma odvoza odložiti na prvu dostupnu
površinu za vozilo davatelja javne usluge. Otpad ne smije biti odložen na način da ugrožava
okoliš, imovinu ili zdravlje drugih ljudi. U slučaju da je glomazni otpad odložen u dvorištu
korisnika javne usluge, obvezna je prisutnost ukućana prilikom odvoza te osigurana
mogućnost ulaska vozila davatelja javne usluge u dvorište korisnika, u suprotnom davatelj
javne usluge neće biti u mogućnosti preuzeti odloženi glomazni otpad.
Davatelj usluge dužan je, na zahtjev korisnika usluge - kategorija kućanstvo - i izvanredno
osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu
korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada.
Zabranjeno je glomazni otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini, osim putem spremnika
na lokaciji određenoj od jedinice lokalne samouprave.
Članak 27.
Korisnik javne usluge može podnijeti pisani prigovor na pruženu uslugu u poslovnim
prostorijama sjedišta davatelja javne usluge, uz pisanu potvrdu primitka prigovora.
Pisani prigovor na pruženu uslugu korisnik javne usluge može podnijeti i putem pošte
preporučeno, telefaksa ili elektroničke pošte.
Po primitku odgovora na pisani prigovor, a koji se odnosi na javnu uslugu sakupljanja
komunalnog otpada, korisnik javne usluge može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za
reklamacije potrošača društva EKO-FLOR PLUS d.o.o..
Članak 28.
Zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš.
Odbacivanje otpada u okoliš je svako ostavljanje, napuštanje, odbacivanje ili odlaganje otpada
izvan lokacije gospodarenja otpadom i ne odnosi se na mjesto primopredaje otpada u sklopu
javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.
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Zabranjeno je miješanje odvojeno prikupljenog biootpada s drugim vrstama otpada.
Zabranjeno je paljenje i odbacivanja otpada u okolišu.
Ako počinitelj protuzakonito odbačenog otpada nije poznat, obveznik uklanjanja otpada je
vlasnik odnosno posjednik nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojoj nekretnini je
nepropisno odložen otpad, odnosno osoba koja sukladno posebnom propisu upravlja
određenim područjem (JLS).
Članak 29.
U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora, Odluke i ovih Općih uvjeta, vrijedit
će odredbe Ugovora, zatim Odluke i zatim Općih uvjeta.
Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske te će se u
skladu s time isti dokumenti i tumačiti.
Članak 30.
Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje.
Članak 31.
Ovi Opći uvjeti objavit će se u Službenim novinama Općine Pisarovina te na mrežnim
stranicama davatelja javne usluge.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće

Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“
br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 11. sjednici, održanoj dana
23. ožujka 2022. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vode Pisarovina d.o.o. za sufinanciranje
izgradnje sustava odvodnje područja općine Pisarovina – I. etapa Donja Kupčina I.
faza
Članak 1.
Trgovačkom društvu Vode Pisarovina d.o.o., Trg hrvatskih velikana 1, 10451
Pisarovina, OIB: 75999696999, koje je u 100% vlasništvu Općine Pisarovina, daje se
suglasnost za sufinanciranje izgradnje sustava odvodnje područja općine Pisarovina – I. etapa
Donja Kupčina I. faza sa pripadajućim stručnim nadzorom u iznosu od 20 % ugovorene
vrijednosti ugovora.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-5
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 35., a u vezi s čl. 31., st.2. te člankom 31.a Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta
Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 23. ožujka 2022. godine,
donijelo je
ODLUKU
o naknadi članovima Općinskog vijeća Općine Pisarovina
i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pisarovina
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje naknada za rad (u daljnjem tekstu: naknada) članovima
Općinskog vijeća Općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i članovima radnih
tijela Općinskog vijeća.
Članak 2.
Članovi Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za
rad.
Članak 3.
Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi:
-

Predsjednik Općinskog vijeća u iznosu od 750,00 kuna neto mjesečno bez obzira
na broj održanih sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća čiji je
član,
- Potpredsjednik Općinskog vijeća u iznosu od 500,00 kuna neto mjesečno bez
obzira na broj održanih sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća
čiji je član,
- Ostali članovi Općinskog vijeća u iznosu od 350,00 kuna neto po održanoj sjednici
Općinskog vijeća kojoj su nazočili,
- Članovi radnih tijela Općinskog vijeća u iznosu od 250,00 kuna neto po održanoj
sjednici radnog tijela kojoj su nazočili.
Članu Općinskog vijeća za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća
Općine Pisarovina ne može se isplatiti više od 6.000,00 kn godišnje.
Ukoliko bi primjenom stavka 1. ovog članka, iznos naknade članu Općinskog vijeća
iznosio više od 6.000,00 kn godišnje, u tom slučaju neće mu se isplatiti naknada za svaku
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daljnju sjednicu Općinskog vijeća ili radnog tijela Općinskog vijeća kojem je prisustvovao, a
koja prelazi maksimalan dopušten iznos.

Članak 4.
Iznimno od članka 3., st.1., al.3. i 4. ove Odluke, kada se sjednica Općinskog vijeća ili
njegovog radnog tijela održava elektronskim putem, članovima Općinskog vijeća Općine
Pisarovina utvrđuje se naknada u iznosu od 200,00 kn neto.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju naknade
za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pisarovina („Službene novine
Općine Pisarovina“ br. 5/20, 4/21 i 11/21).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Pisarovina.
KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-6
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne Novine“ broj: 54/88, dalje u
tekstu: Zakon) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“
broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 11. sjednici održanoj dana
23. ožujka 2022. godine, donosi sljedeću:
ODLUKU
o imenovanju ulice
Članak 1.
U svrhu usklađivanja nazivlja imena ulica u naselju Lijevo Sredičko, k.o. Lijevo
Sredičko, sadržanih u Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Pisarovina
(„Službene novine Općine Pisarovina“, broj 2/13) odnosno u Popisu nerazvrstanih cesta po
mjesnim odborima i prema kategorijama (ASF., I, II ktg.), sa nazivom ceste iz Registra
prostornih jedinica, a na temelju Obavijesti trgovačkog društva koje izrađuje geodetski
elaborat, GEO-LAND d.o.o., u naselju Lijevo Sredičko, k.o. Lijevo Sredičko:
- ulica označena kao dio k.č.br. 188, dio k.č.br. 191/3, dio k.č.br. 191/4, k.č.br. 191/6 i
k.č.br.382/1, ukupne dužine 368 m, imenuje se: I. odvojak ulice Kupski Slapovi
Članak 2.
Temeljem ove Odluke, izvršit će se promjena imena ulice sadržana u Popisu
nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima i prema kategorijama (ASF., I, II ktg.), odjeljak 7,
MO Lijevo Sredičko, točka 14.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-7
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“ broj 91/96, 68/98m, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12 i 152/14), članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene
novine Općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj
11. sjednici, održanoj dana 23. ožujka 2022. godine, donijelo je
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za:
k.č.br. 2510/3, z.k.ul. br. P-I, u površini od 7.827 m2, k.o. Jamnička Velika.
Članak 2.
Sukladno odredbi članka 35., stavak 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) za nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrđuje
se vlasništvo Općine Pisarovina.
Članka 3.
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskom,
Zemljišnoknjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu
nekretninama iz članka 1. ove Odluke uz istovremeni upis prava vlasništva na ime i za korist
Općine Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, OIB: 36826343679.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-8
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 41. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22) i
članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i
1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 23. ožujka
2022. godine, d o n i j e l o je
ODLUKU
o III. izmjenama i dopunama
ODLUKE
O SOCIJALNOJ SKRBI
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 8/16, 13/20 i 14/20)
članak 7. mijenja se i glasi:
„Općina Pisarovina dužna je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati
pravo na troškove stanovanja.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne
naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga
smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je
priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalne naknade,
troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju
energetske učinkovitosti zgrade.
Pravo na naknadu za troškove Općina Pisarovina priznavati će u visini od 30 % iznosa
zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.
Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo
na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.
Općina Pisarovina može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u potpunosti
podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade, na temelju odluke
Općinskog načelnika.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-9
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne
novine'' 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina ("Službene novine
Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na 11. sjednici,
održanoj dana 23. ožujka 2022. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
ODLUKE
o komunalnom redu Općine Pisarovina
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“
br. 8/19), u članku 30. dodaju se novi stavci 4. i 5. , koji glase:
„(4) Općina je dužna osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene na način
koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama.
(5) Uređaji javne namjene moraju biti, ako je to ikako moguće, postavljeni na način da
ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.“
Članak 2.
Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
Službenim novinama Općine Pisarovina.
KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-10
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne Novine“ broj : 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i
38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine
Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 23. ožujka 2022. godine donosi slijedeću:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
u Poduzetničkoj zoni Pisarovina
I.

II.

U točki I. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 1/21), umjesto površine 9ha 29a 32m2, upisuje se 10ha 88a
43m2.
U točki II.a Odluke umjesto površine 7ha 68a 69m2 upisuje se 9ha 27a 80m2
te se dodaju sljedeće katastarske čestice za prodaju:
Katastarska općina PISAROVINA II
- k.č.br. 1901/2, površine 11.811 m2
- k.č.br. 1891, dio površine 4.100 m2

III.

Ostale odredbe javnog natječaja ostaju nepromijenjene.

IV.

Općinski načelnik izraditi će i objaviti Javni natječaj sukladno ovim izmjenama i
dopunama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina “.

KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-11
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18, 115/18 i 98/19) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 11. sjednici,
održanoj dana 23. ožujka 2022. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća
o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu
I.

Općinsko vijeće Općine Pisarovina razmotrilo je Izvješće o primjeni agrotehničkih
mjera za 2021. godinu (KLASA: 320-13/22-01/1, URBROJ: 238-21-2-22-1).

II.

Općinsko vijeće Općine Pisarovina prihvaća Izvješće o primjeni agrotehničkih
mjera za 2021. godinu.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine
Pisarovina“.

KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-13
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće

Na temelju članka 173. stavak 3. Zakona gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 84/21) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br.
3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 11. sjednici održanoj dana 23.
ožujka 2022. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
za Općinu Pisarovina u 2021. godini
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
Općinu Pisarovina u 2021. godini (KLASA: 363-01/22-01/1, URBROJ: 238-21-2-22-1).
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pisarovina za 2021. godinu
sastavni je dio ove Odluke.
Članak 2.
Ovaj Zaključak i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pisarovina
za 2021. godinu objavit će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“ te dostaviti
Zagrebačkoj županiji.

KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-14
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinski načelnik
KLASA: 363-01/22-01/1
URBROJ:238-21-2-22-1
Pisarovina, 10. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 173. stavak 3. Zakona gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 84/21) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj
3/18, 3/20 i 1/21), Općinski načelnik Općine Pisarovina dana 10. ožujka 2022. godine izradio
je

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
za Općinu Pisarovina u 2021. godini

I. UVOD
Vlada Republike Hrvatske je 5. siječnja 2017. godine donijela Odluku o donošenju
plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
(„Narodne novine“, broj 3/17 i 1/22).
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. („Narodne
novine“ br. 3/17, u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje ciljeve gospodarenja otpadom i određuje
mjere za sprječavanje nastanka otpada, mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja
komunalnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, mjere sanacije lokacija onečišćenih
otpadom, obvezu provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti te unaprjeđenja sustava
nadzora nad gospodarenjem otpadom. Opći ciljevi Plana su smanjenje ukupne mase otpada
koja se odlaže na odlagališta, smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš i štetnog
djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš.
Na lokalnoj razini Općinsko vijeće Općine Pisarovina je na svojoj 2. sjednici, održanoj
dana 21. lipnja 2017. godine donijelo Plan gospodarenja otpadom Općine Pisarovina od 2017.
do 2022. godine, a u skladu s tadašnjim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ br. 94/13 i 73/17).
Na navedeni Plan gospodarenja, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Zagrebačke županije izdao je Suglasnost (KLASA:351-02/17-01/01, URBROJ:238/118-02/2-17-1) dana 14. lipnja 2017. godine.
Općina Pisarovina je u studenom 2017. godine podnijela prijavu na Javni poziv za
dostavu projektnih prijedloga Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, za građenje reciklažnog
dvorišta na području Općine Pisarovina u vrijednosti od 2.028.000,00 kuna.
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Temeljem prethodno navedene prijave Općina Pisarovina kao Korisnik je, dana
05.03.2018. godine, s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike kao Posredničkim tijelom
razine 1 i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijelom razine
2 sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog
fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava: KK.06.3.1.03.0069, Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pisarovina, kojim je
utvrđena ukupna vrijednost projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu od 1.998.495,88
kuna te kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 1.698.721,00 kuna.
Reciklažno dvorište uspješno je završeno te je dana 25.02.2019.g. obavljen tehnički
pregled, a dana 28.02.2019.g. izdana Uporabna dozvola (KLASA: UP/I-361-05/1901/000002, URBROJ: 238/1-18/1-19-0004).
Reciklažno dvorište otvoreno je u travnju 2019.g. U reciklažnom dvorištu se zaprima
otpad sukladno Dodatku III. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i
132/15). Odvojeno prikupljanje otpada na mjestu nastanka temelj je za optimalnu iskorištenost
svij kapaciteta reciklažnog dvorišta. Općina Pisarovina je u sklopu projekta provela
informativno-obrazovne aktivnosti i to 4 radionice (2 za odrasle, 1 za djecu u Vrtiću i 1 za djecu
u osnovnoj školi) te informativno obrazovne aktivnosti – letci, brošure, Internet, televizija
kojima je cilj bio podizanje svijesti za odvojeno prikupljanje otpada i korištenje reciklažnog
dvorišta. Završetkom izgradnje reciklažnog dvorišta osigurana je infrastruktura za sakupljanje
odvojenih komponenti komunalnog otpada što će povećati stopu odvojeno prikupljenog
komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količine otpada koji se odlaže na
odlagališta. Funkcioniranje i rad reciklažnog dvorišta posljedično će utjecati na zaštitu okoliša
te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom. Izgrađeno reciklažno dvorište koristiti
će cjelokupno stanovništvo Općine Pisarovina bez naknade.
Dana 31. srpnja 2021. godine na snagu je stupio Zakon o gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“, broj 84/21) koji u članku 173. stavku 3. predviđa obvezu izvršnog tijela
jedinice lokalne samouprave za 2021., 2022. i 2023. godinu na dostavu godišnjeg izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za prethodnu kalendarsku godinu
jedinici područne (regionalne) samouprave i objavu istog izvješća u službenom glasilu do 31.
ožujka tekuće godine.
II. OPĆI PODACI – OPĆINA PISAROVINA
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine Općina Pisarovina ima 3,499
stanovnika, koji žive u 14 naselja u Općini Pisarovina. Usluga sakupljanja, odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada osigurana je za sva naselja na području Općine.
III. ORGANIZACIJA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Zbog potrebe preuzimanja reciklažnog dvorišta na upravljanje i formiranja nove cijene
odvoza miješanog komunalnog otpada, koja će u sebi sadržavati i uslugu upravljanja
reciklažnim dvorištem, na ponuđenu cijenu Općinsko vijeće i Općinski načelnik nisu dali svoju
suglasnost, stoga je raskinut postojeći ugovor s koncesionarom EKO-FLOR PLUS d.o.o.,
OIB:50730247993
te je proveden novi postupak davanja koncesije za obavljanje
organiziranog skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima,
obrtima i pravnim osobama na području općine Pisarovina, a koje sadrži i obvezu upravljanja
reciklažnim dvorištem.
Novi Ugovor o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina (KLASA: 36310/20-10/4, URBROJ: 238/21-04-20-1) je nakon provedenog postupak davanja koncesije
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sklopljen dana 01. listopada 2020.g. povno s tvrtkom EKO-FLOR PLUS d.o.o.,
OIB:50730247993.
Odvoz miješanog komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se dva
puta mjesečno za sva naselja u Općini Pisarovina, a odvoz selektivnog otpada (papir, plastika,
tekstil i sl.) jednom mjesečno.
Ovlaštenik koncesionara dostavio je informaciju o prikupljenom otpadu na području
Općine Pisarovina u 2021. godini te odlagališta na kojima se isti zbrinuo, kako slijedi:
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Općina Pisarovina je tijekom 2018. godine sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost sklopila Ugovor br. 2018/001362 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada kojim se Fond obvezuje na sufinanciranje 85% vrijednosti nabave spremnika. Nabavu
spremnika provodi Fond na državnoj razini, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i
kohezija 2014. – 2020. Tijekom 2020.g. Općini Pisarovina isporučen je ukupno 31 spremnik i
to: 13 Spremnika HDPE 1100lit – ZELENI/N i 18 Spremnika HDPE 1100lit – ZELENI, koji su
raspoređeni po naselju Lijevo Sredičko na sljedećim lokacijama – javnim površinama:
-

Kravarščica – 4 zelena i 3 zeleno-narančasta spremnika

-

Lukšina – 1 zeleni i 1 zeleno-narančasti spremnik

-

Zdenac – 2 zelena i 3 zeleno-narančasta spremnika

-

Odvojak Kupski slapovi – 2 zelena i 1 zeleno-narančasti spremnik

-

Mirna ulica – 4 zelena i 2 zeleno-narančasta spremnika

-

Topolnjakova – 4 zelena i 2 zeleno-narančasta spremnika

-

Vrbice – 1 zeleni i 1 zeleno-narančasti spremnik

U 2021. godini je podijeljeno ukupno 196 spremnika od 360 L kućanstvima za selektivni otpad
(plastika, tekstil i sl.).
3 press kontejnera, pužna, zapremnine 20m3 nalaze se groblju Jamnica Pisarovinska,
groblju Donja Kupčina i na sajmištu u naselju Pisarovina.
Po teritoriju Općine raspoređeno je i 3 otvorena metalna spremnika za komunalni otpad
zapremnine 7m3 (groblje Lučelnica, groblje Dvoranci, groblje Jamnica Pisarovinska).
IV. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA
ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

U

SUSTAV

Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 02/18) propisana je obveza korištenja usluge odvoza otpada na način i pod
uvjetima dogovorenim sa koncesionarom.
V. SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA
U Općini Pisarovina nema divljih odlagališta otpada. U razdoblju od 2010. do
2013. godine izvršena je sanacija otpadom onečišćenog terena na lokaciji „Jagodnjički put“
(MO Bratina), na lokaciji „Puheki Polje“ i lokaciji „Kravarščica“ (MO Lijevo Sredičko), na način
da je izvršeno uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog i komunalnog otpada te je utrošeno
sveukupno 1.512.811,00 kuna.
U 2021. godini je u organizaciji Turističke zajednice Općine Pisarovina, Općine
Pisarovina i Marka Margete iz Penezića, uz podršku Zagrebačke županije, Komunalnog
Pisarovina d.o.o. i Eko-Flor plus d.o.o. (odvoženje smeća), organizirana akcija „U smeće, ne
u prirodu“. Očišćena su divlja odlagališta u Peneziću, Donjoj Kupčini i Lijevom Sredičkom te
dijelovi šuma uz ceste u Bregani Pisarovinskoj, Velikoj Jamničkoj, Lučelnici, Gradecu
Pokupskom, Selskom Brdu.
Uz potporu Zagrebačke županije postavljeno je 20 znakova s upozorenjem o zabrani
bacanja smeća po naseljima Pisarovine.
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VI. MJERE ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA
Dana 22. ožujka 2016. godine Općinski načelnik Općine Pisarovina, donio je Odluku o
uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju
lokacija odbačenog otpada (KLASA:363-02/16-20/3, URBROJ:238/21-04-16-1) kojim se
sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja putem web
stranice Općine Pisarovina www.pisarovina.hr, u za to posebno označenoj rubrici „Nepropisno
odbačeni otpad“ gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno odbačenom otpadu
i njegovom dostavom na e-mail: opcina-pisarovina@zg.t-com-hr ili poštom na adresu Općina
Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina, o tome izvještava nadležni komunalni
redar, koji po prijavi postupa u skladu s pravilima radnog mjesta utvrđenog Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina (Glasnik Zagrebačke
županije br. 5/13) te u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine br.
84/21).
Tijekom 2021. godine zaprimljena je 1 usmena prijava nepropisno odbačenog otpada
u okoliš te su obje riješene intervencijom komunalnog redara te je izdano dvadeset Rješenja
kojim su utvrđeni prekršaji nepropisnog odlaganja otpada.
VII. ZAKLJUČAK
Sukladno točki 8.2. Plana gospodarenja otpadom Općine Pisarovina koji se odnosi na
terminski plan provedbe predloženih aktivnosti planiranih za 2021. godinu, možemo zaključiti
da su one velikim dijelom ispunjene, s obzirom da je izgrađeno i stavljeno u funkciju reciklažno
dvorište, da su u funkciji zeleni otoci na našem području, poduzete su sve mjere za sanaciju
divljih odlagališta, također su tijekom 2021. godine izvršene aktivnosti informiranja javnosti
vezano za gospodarenje otpadom.
S obzirom na prethodno navedene točke ovog Izvješća evidentno je kako Općina
Pisarovina poduzima sve potrebne radnje kako bi se uskladila te ispunila obveze propisane
Zakonom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21) te Planom gospodarenja
otpadom Općine Pisarovina od 2017. do 2022. godine.
Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“.
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomo Kovačić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće

Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 23. ožujka 2022. godine, daje
M I Š LJ E NJ E
na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Pisarovina daje pozitivno mišljenje na Konačan nacrt
Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.
Članak 2.
Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije
razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. nalazi se u prilogu ovog
Mišljenja te čini njegov sastavni dio.
Članak 3.
Ovo Mišljenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim
novinama Općine Pisarovina.
KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-15
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju čl. 35., st.1., al. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), čl. 40., st.2., al.5. Statuta Dječjeg vrtića
„Potočić Pisarovina“ i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 23. ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na
I. izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga
Članak 1.
Daje se suglasnost na I. izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava
i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, koje je Upravno vijeće Dječjeg
vrtića „Potočić Pisarovina“ utvrdilo na svojoj sjednici održanoj dana 16. veljače 2022. godine.
Članak 2.
I. izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ čine sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-16
U Pisarovini, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br.
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), čl. 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, donesenog
22. ožujka 2010. godine te članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 23. ožujka 2022. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Plan upisa za pedagošku godinu 2022./23.

I. Daje se suglasnost na Plan upisa za pedagošku godinu 2022./23. (KLASA:60102/22-18, URBROJ: 238/21-148-03-22-1) koji je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić
Pisarovina donijelo na svojoj sjednici, održanoj dana 16. veljače 2022. godine.
II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Pisarovina“.

KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-17
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“
broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 11. sjednici, održanoj dana
23. ožujka 2022. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju darovanja nekretnina
u k.o. Lučelnica
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Pisarovina prihvaća na dar od darovatelja Osnovne škole
„Vladimir Nazor“, Zagrebačka 12, 10451 Pisarovina, OIB: 79633615830, nekretnine upisane u
zemljišnim knjigama Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Jastrebarsko,
u zk.ul.br. 306, u k.o. Lučelnica, i to:
- k.č.br. 280 – PAŠNJAK NA CESTI U ŽLEBEČ.BREGU, površine 244 čhv
- k.č.br. 281 – KUĆA-ŠKOLA I DVORIŠTE, površine 1 jutro i 339 čhv
ukupne površine 1 jutro 583 čhv.
Procijenjena tržišna vrijednost nekretnina iz prethodnog stavka iznosi 459.433,93 kune
(četiristotinepedesetdevettisućačetiristotinetridesttrikuneidevedesttrilipe)
prema
Procjembenom elaboratu broj LU 03/21 od 4. ožujka 2021. godine izrađenom od stalnog
sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Zdravka Zorića, dipl.ing.građ.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pisarovina na potpisivanje Ugovora o darovanju
nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Prijedlog nacrta Ugovora nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine
Pisarovina.
KLASA: 024-03/22-01/3
URBROJ: 238-21-1-22-18
Pisarovina, 23. ožujka 2022. godine
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Rubeša, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinski načelnik
Na temelju članka 36. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17; dalje u tekstu: Zakon) i članka 40. Statuta
Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinski
načelnik Općine Pisarovina, dana 03. siječnja 2022. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o izmjeni
ODLUKE
o imenovanju lokalnog koordinatora
za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja
za Općinu Pisarovina
Članak 1.
U Odluci o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova
strateškog planiranja za Općinu Pisarovina, u članku 1., st. 2. mijenja se i glasi:
„Za zamjenika lokalnog koordinatora iz stavka 1. ovog članka imenuje se:
Josipa Fabijanić, stručni suradnik za financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Pisarovina, br. tel.: 01/6291197, br.mob.: 0981750260, financije@pisarovina.hr.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama
Općine Pisarovina.
KLASA: 001-01/22-01/1
URBROJ: 238-21-2-22-1
Pisarovina, 03. siječnja 2022. godine

Općinski načelnik

Tomo Kovačić, v.r.

48

Br. 3/22

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

25.03.2022.

49

