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OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o 

načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području općine Vižinada-

Visinada 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta i provedbu savjetovanja 

Općina Vižinada-Visinada 

Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o 

načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području općine Vižinada-

Visinada 

Tko je bio uključen u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

U postupak izrade bili su uključeni službenici 
Jedinstvenog upravnog odjela i Općinski načelnik. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

- 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način?  

DA www.vizinada.hr 

Vrijeme trajanja savjetovanja Javno savjetovanje je trajalo od 27.12.2021. do 
26.01.2022. godine. 

Obrazloženje za savjetovanja koja 
traju kraće od 30 dana 

- 

Koji su predstavnici zainteresirane Tijekom savjetovanja zaprimljena je jedna 

http://www.vizinada.hr/


javnosti dostavili svoja očitovanja? primjedba.  

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti na 
određene odredbe nacrta 

Razlozi su navedeni u nastavku. 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala 
dodatne financijske troškove. 

 
 

Osoba zadužena za provedbu 
savjetovanja s javnošću 

Gordana Bottezar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Podnositelj 
primjedbe 

Članak na koji se 
odnosi primjedba 

Tekst primjedbe Prihvaćanje / neprihvaćanje primjedbe 

Karin Radešić 
Salamun 

Članak 3. st. 3. i 4. U odredbama članka 3. st. 4. Odluke 
iznajmljivači su svrstani u pogrešnu 
kategoriju korisnika. Navedena odredba nije 
u skladu sa Zakonom o  ugostiteljskoj 
djelatnosti („NN“ br.  85/15, 121/16, 99/18, 
25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) kojim 
je propisano da je sukladno članku 5. st.  (1) 
Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati 
trgovačka društva, zadruge i obrtnici koji 
ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te 
djelatnosti (u daljnjem tekstu: ugostitelj).  
Člankom 30. propisano je: (1) Ugostiteljske 
usluge u domaćinstvu može pružati fizička 
osoba – građanin (u daljnjem tekstu: 
iznajmljivač). Dakle, iznajmljivač  ne obavlja 
ugostiteljsku djelatnost  budući iznajmljivač 
nije trgovačko društvo, ni obrtnik, niti 
zadruga , već obavlja uslugu sukladno cit. 
Zakonu kao fizička osoba, stoga se 
iznajmljivači ne mogu svrstavati u kategoriju 
korisnika koji nije kućanstvo. 

Primjedba se ne prihvaća. 
Obrazloženje: 
Sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o 
gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
korisnici javne usluge ovisno o načinu 
korištenja nekretnine, trajno ili 
povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici 
stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u 
svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, 
razvrstavaju se u kategoriju: 
1. korisnika kućanstvo ili 
2. korisnika koji nije kućanstvo (drugi 
izvori komunalnog otpada). 
Sukladno članku 70. stavku 2. korisnik koji 
nije kućanstvo je korisnik javne usluge koji 
nije razvrstan u kategoriju 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. 

Karin Radešić 
Salamun 

Članak 16. Cijena minimalne javne usluge je previsoko 
određena! Navedenu naknadu su građani 
korisnici kućanstva (50,00 kn) iznajmljivači i 
obrtnici i ostali (100,00 kn) dužni plaćati za 
vrijeme korištenja usluge odvoza otpada i za 
razdoblje u kojem neće koristiti tu uslugu. 
Donošenje navedenih odredbi očituje se 
izrabljivanjem građana! Većina sezonskih 

Primjedba se djelomično prihvaća. 
Obrazloženje: 
Konačnim prijedlogom Odluke mijenjaju se 
stavci 2. i 3. članka 16. te isti glase ovako: 
Cijena obvezne minimalne javne usluge za 
kategoriju korisnika kućanstvo jedinstvena 
je na cjelokupnom  području primjene ove 
Odluke, a iznosi:  45,00 HRK (slovima:  



obrtnika i iznajmljivača koji posluju 3,4 
mjeseca u godini plaćati će preostalih 9 
mjeseci 900,00 kuna za NE KORIŠTENJE 
USLUGE ODVOZA OTPADA! Dodatne usluge 
odvoza nisu iskazane u samoj odluci, što će 
se u konačnici očitovati višestrukim 
povećanjem cijena usluge odvoza otpada u 
koje će građani imati potpuni uvid kad 
zaprime račune na kućni prag! 
Nažalost, Općina Vižinada nije jedina 
jedinica kojoj je „predložen“ nacrt ovog akta 
od strane komunalnog poduzeća, tu su i sve 
ostale jedinice s područja Poreštine. Jedino 
predstavnička tijela mogu predložiti svoje 
promjene i izmijeniti odredbe predložene 
odluke. 

četrdesetpet kuna) mjesečno, bez PDV-
a.  
 Cijena obvezne minimalne javne usluge za 
kategoriju korisnika koji nije kućanstvo 
jedinstvena je na cjelokupnom području 
primjene ove Odluke, a iznosi: 65,00 HRK 
(slovima: šezdesetpet kuna) mjesečno, 
bez PDV-a.  
Ostale cijene usluga nisu prikazane u odluci 
jer se utvrđuju cjenikom usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
kojeg donosi davatelj usluge sukladno 
članku 77. Zakona o gospodarenju 
otpadom (NN 84/21). 
 

 
 


