
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA 

Općinsko vijeće 

  

KLASA: 363-01/18-01/01 

URBROJ: 2176/10-02-18-05 

Hrvatska Dubica, 29.11.2018. godine   

   

 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 - ispr. i 123/17), članka 30. stavak 7. i 

31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13 i 73/17), 

članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj: 50/17) i 

članka 15. Statuta Općine Hrvatska Dubica („Službeni vjesnik“, broj: 21/18) Općinsko vijeće 

Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 29 studenoga 2018. godine, donosi  

 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga  

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada 

 

 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Hrvatska Dubica („Službeni vjesnik“, 

broj: 5/18) članak 25. mijenja se i sada glasi: 

 

 „Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je, na temelju pisanoga 

očitovanja vlasnika nekretnine i dostavljene potvrde o plaćanju paušalnoga iznosa ovlaštenom 

pružatelju usluge isporuke električne energije (potrošnja KW – 0), utvrđeno da se ista ne 

koristi. 

 Korisnik usluge ne može privremeno odjaviti korištenje javne usluge na nekretnini.  

 Korisnik usluge mora podnijeti zahtjev za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini 

koja se trajno ne koristi (stan, kuća, poslovni prostor) ako istu neće koristiti minimalno godinu 

dana, a prilikom podnošenja zahtjeva za odjavom korištenja javne usluge dužan je vratiti 

zadužene spremnike za odlaganje otpada Davatelju usluge i podmiriti sve dospjele račune te 

dostaviti dokaze iz stavka 1. ovoga članka.  

 Na temelju osnovanoga zahtjeva Korisnika usluge, Davatelj usluge izdaje pisano 

odobrenje o odjavi korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi. 

 Korisnik usluge dužan je Davatelju usluge prijaviti svaku promjenu (promjena 

nositelja prava vlasništva ili korištenja nekretnine, početak korištenja nekretnine i sve druge 

promjene), a Davatelj usluge isto može provjeriti i po službenoj dužnosti. 



 Nakon prijavljene i utvrđene promjene, iz stavka 5. ovoga članka, Davatelj usluge će 

Korisniku usluge utvrditi obvezu korištenja usluge od prvoga dana sljedećeg mjeseca, te ne 

postoji mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.„ 

 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom vjesniku", 

službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica, a objavit će se i na službenoj mrežnoj stranici 

Općine Hrvatska Dubica (www.hrvatska-dubica.hr) i na oglasnoj ploči Davatelja usluge. 

 Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.  

 

 

 

           P R E D S J E D N I C A 

       Kata Karagić   

                               

 


