
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“ Narodne novine“ broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 
144/20), članka 66. stavka 1., Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21) i članka 
34. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo” broj 3/18, 2/20, 4/21 i 10/22) Općinsko 
vijeće Općine Viškovo na ___sjednici održanoj __. _____ 2022. godine, donijelo je 

     

 

ODLUKU 

 o I. izmjenama i dopunama Odluke 
o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  

na području Općine Viškovo  

  

Članak 1.  

U članku 13. stavku 1. podstavku 1. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na području Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 2/22) (dalje u tekstu; 
Odluka) riječi: „i biootpad“ brišu se. 

 

U članku 13. stavku 1. Odluke iza podstavka 2. dodaje se 3. podstavak koji glasi: 

„- najmanje jednom tjedno za biootpad.“ 

 
Članak 2.  

U članku 28. stavku 2. Odluke iznos  „54,91 kuna bez PDV-a“ zamjenjuje se iznosom „66,51 kuna bez 
PDV-a.“ 

Članak 3.  

Iza članka 28. Odluke dodaje se novi članak 28.a koji glasi: 
„Članak 28.a 

Kriterij za umanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju za Korisnike 
razvrstane u kategoriju Korisnika kućanstvo je odvajanje biootpada kućnim kompostiranjem, pa će  
Korisnici razvrstani u kategoriju Korisnika kućanstvo koji odvajaju biootpad kućnim kompostiranjem 
ostvariti umanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju na način da 
umjesto iznosa od 66,51 kunu bez PDV-a plaćaju iznos od 54,91 kuna bez PDV-a.” 

 

Članak 4.  

U članku 37. Odluke  iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4.  koji glase: 
„Davatelj usluge obvezuje se dostaviti Općini Viškovo izvješće o učinkovitosti sustava odvojenog 
prikupljanja biootpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika na području Općine Viškovo za svaki 
period od prethodnih 6 mjeseci, računajući od dana pokretanja sustava.  
 
Primjena Cjenika javne usluge iz stavka 1. ovog članka započinje s danom početka odvojenog 
prikupljanje biootpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika sukladno odredbama ove Odluke, koji 
je utvrđen člankom 38. ove Odluke.  

 
Izvješće iz prethodnog stavka davatelj usluge obvezuje se dostaviti u roku od 15 dana od isteka 
šestomjesečnog razdoblja, a isto treba sadržavati eventualne uočene probleme i nedostatke modela 
odvojenog prikupljanja biootpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika te eventualne prijedloge 
revizije istog.“ 
 



Članak 5.  

Članak 38. Odluke mijenja se i sada glasi: 
„Davatelj usluge osigurat će nabavu opreme za odvojeno prikupljanje biootpada na lokaciji 
obračunskog mjesta korisnika usluge do 31. siječnja 2023. godine, a odvojeno prikupljanje biootpada 
na lokaciji obračunskog mjesta korisnika sukladno odredbama ove Odluke davatelj usluge započet će 
do 1. ožujka 2023. godine.“ 

 

Članak 6.  

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na području Općine Viškovo stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim 
novinama Općine Viškovo“, a primjenjuje se od dana početka odvojenog prikupljanja biootpada na 
lokaciji obračunskog mjesta korisnika sukladno članku 38. Odluke. 

 

KLASA: _____________________ 

URBROJ: _____________________ 

Viškovo,__.____________ 2022. godine 

 
 
    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
   Bojan Kurelić 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazloženje  
uz Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo 
 
Hrvatski sabor je na sjednici 15. srpnja 2021. godine donio Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), 
a koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine. Danom stupanja na snagu Zakona o gospodarenju 
otpadom prestale su važiti odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13., 73/17., 
14/19. i 98/19). 
 
Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je temeljem prethodno navedenog Zakona, na 6. sjednici 
Općinskog vijeća, održanoj 27. siječnja 2022. godine Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 2/22) (dalje 
u tekstu: Odluka). Obzirom da ta Odluka više ne udovoljava stvarnim potrebama, za istu se dostavlja 
ovaj prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama, a sve u svrhu omogućavanja odvojenog prikupljanja 
biootpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika sukladno odredbama Odluke. 
 
Odredbama Zakona o gospodarenju otpadom uvedena je cijena obvezne minimalne javne usluge, a 
koja se plaća radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za sakupljanje otpada, troškova 
prijevoza otpada, troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta 
zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu i troškova vođenja propisanih evidencija i 
izvješćivanja u svezi s javnom uslugom. 
 
Cijena obvezne minimalne javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika kućanstvo u 
obračunskom razdoblju mijenja se na način da umjesto dosadašnjih 54,91 kuna bez PDV-a sada iznosi 
66,51 kunu bez PDV-a.  
 
Kriterij za umanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju za Korisnike 
razvrstane u kategoriju Korisnika kućanstvo je odvajanje biootpada kućnim kompostiranjem, pa će  
Korisnici razvrstani u kategoriju Korisnika kućanstvo koji odvajaju biootpad kućnim kompostiranjem 
ostvariti umanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju na način da 
umjesto iznosa od 66,51 kunu bez PDV-a plaćaju iznos od 54,91 kuna bez PDV-a. 
 
Cijena obvezne minimalne javne usluge za Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika koji nije 
kućanstvo u obračunskom razdoblju nije se mijenjala i ista iznosi 154,53 kuna bez PDV-a.  
 
Nadalje, ovim prijedlogom Odluke o I. izmjenama i dopunama povećava se učestalost odvoza 
biootpada na način da se s odvoza jednom u dva tjedna odvoz povećava na jednom tjedno, a potpuna 
implementacija sustava odvojenog prikupljanja biootpada predviđena je do 1. ožujka 2023. godine. 
 
Fiskalna procjena utjecaja ove Odluke na Proračun Općine Viškovo ovisit će prije svega o stvarnim 
potrebama prilikom implementacije sustava odvojenog prikupljanja biootpada na lokaciji obračunskog 
mjesta korisnika kao i o nabavci kompostera za kućno kompostiranje, a koje kompostere Općina 
Viškovo  potom dijeli mještanima putem javnog poziva. Za nabavku kompostera Općina Viškovo je u 
Proračunu za 2022. godinu predvidjela iznos od  80.000,00 kuna s PDV-om, a na koji iznos treba dodati 
40% subvencije od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
 
Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) u cilju 
upoznavanja zainteresirane javnosti s područja Općine Viškovo s prijedlogom Odluke o I. izmjenama i 
dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 
Viškovo, a time i pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga, provodi se javno savjetovanje. 
 



S obzirom na prednje iznijeto predlaže se donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 
načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo. 
 

                                                                                            Općinska načelnica 
                                                                                                       Sanja Udović, dipl. oec. v.r. 


