
 

OPĆINA CEROVLJE OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM 
JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području Općine Cerovlje.  

Savjetovanje traje od 10. prosinca 2021. do 10. siječnja 2022. godine.  

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti na ovoj 
stranici.  

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. siječnja 2022. godine 
dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o 
načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Cerovlje, 
putem pošte ili osobno na adresu: Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje ili slanjem 
maila na adresu opcina@cerovlje.hr - uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.  

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Općine Cerovlje možete preuzeti u nastavku. 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Općine Cerovlje koji je objavljen na internet stranicama Općine Cerovlje predstavlja 
radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može 
smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cerovlje.hr/hr/uprava/savjetovanjesj-meni
https://www.cerovlje.hr/hr/uprava/savjetovanjesj-meni


OPĆINA CEROVLJE  
 
 

OBJAVLJUJE 
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 

 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Općine Cerovlje.  

Savjetovanje traje od 10. prosinca 2021. do 10. siječnja 2022. godine 
 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. siječnja 2022. godine 

dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o načinu 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Cerovlje, putem pošte ili 

osobno na adresu: Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje ili slanjem maila na adresu 

opcina@cerovlje.hr, uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete 

preuzeti na ovoj stranici.    

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz 

jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore 

navedenom roku. 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici 

Općine Cerovlje. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno 

istaknete pri slanju prijedloga. 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Cerovlje objavljen je u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Općine Cerovlje. 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Cerovlje objavljen na internet stranicama Općine Cerovlje predstavlja radni 

materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati 

konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke. 

Tekst ove objave objavit će se na internetskom službenom portalu Općine Cerovlje.  

Po provedenom savjetovanju, Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje izvijestit će o 

rezultatima savjetovanja  Općinskog načelnika Općine Cerovlje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e n j e 

 

 

Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) stupio je na snagu 31.srpnja 2021.godine te 

je u njegovim prijelaznim i završnim odredbama određeno kako je predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u roku od 6 

mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. 

 

Sukladno članku 66. stavak 4. Zakona o gospodarenju otpadom u postupku donošenju Odluke o načinu 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada jedinica lokalne samouprave dužna je provesti prethodno 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju najmanje od 30 dana. 

 

Novim odredbama Zakona o gospodarenju otpadom preciznije su propisane odredbe o javnoj usluzi 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada (što čini javnu uslugu, tko su korisnici javne usluge, obračun cijene 

javne usluge, obveze davatelja i korisnika javne usluge te jedinica lokalne samouprave). 

 

Ovim Nacrtom prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Cerovlje ugrađene su sve obvezne odredbe iz članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom, a 

koje se odnose na kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada, standardne veličine i druga bitna 

svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza otpada, obračunska razdoblja, područje 

pružanja javne usluge, iznos i izračun cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je 

obračunata, odredbe o načinu podnošenja prigovora, odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge, 

odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika, odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge, 

odredbe o ugovornoj kazni, te opći uvjeti ugovora s korisnicima. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu: Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje  

ili putem maila: opcina@cerovlje.hr , najkasnije do 10. siječnja 2022. godine. 

 
1 U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, 

osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.  

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 

OBRAZAC 
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI AKTA 

Naziv nacrta zakona, drugog 

propisa ili akta 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području Općine Cerovlje   

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta 

Općina Cerovlje 

Razdoblje savjetovanja (početak i 

završetak) 

Od 10. prosinca 2021. do 10. siječnja 2022.   

Ime/naziv sudionika/ce 

savjetovanja (pojedinac, udruga, 

ustanova i sl.) koji/a daje svoje 

mišljenje i primjedbe na nacrt 

zakona, drugog propisa ili akta 

 

Tematsko područje i brojnost 

korisnika koje predstavljate, 

odnosno interes koji zastupate 

 

Načelni komentari na predloženi 

nacrt 

 

Primjedbe, komentari i prijedlozi 

na pojedine članke nacrta 

zakona, drugog propisa ili 

dijelove akta 

 

Ime i prezime osobe/a koja je 

sastavljala primjedbe i 

komentare ili osobe ovlaštene za 

zastupanje udruge, ustanove i sl. 

 

Kontakti E-mail: 

Telefon:  

Datum dostavljanja obrasca  

Jeste li suglasni da se ovaj 

obrazac, s imenom/nazivom 

sudionika/ce savjetovanja, objavi 

na internetskoj stranici 

nadležnog tijela?1 

DA NE 


