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Privitak – Analiza dostavljenih primjedbi   

1. Luka Jadrić –  primjedbe dostavio 16. siječnja 2022. godine – primjedbe i razlozi prihvaćanja ili 

neprihvaćanja, kako slijedi: 

1. Članak 2. Što znači pojam „neopravdano visoki troškovi“? Ima li to veze s cijenom deponiranja 

na Karepovcu? 

Odgovor: 

Odredba je preuzeta iz Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) u kojem je navedeno: 

Cijena javne usluge 

Članak 75. 

(1) Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge. 

(2) Strukturu cijene javne usluge čini: 

1. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i 

2. cijena obvezne minimalne javne usluge. 

(3) Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika 

je jedan. 

(4) Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih 

međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan. 



(5) Omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u cijeni 

javne usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, 

postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima 

održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno 

sakupljanje otpada. 

         2. Članak 6. – primjedba se ne prihvaća 

Davatelj usluge svim korisnicima osigurao je korištenje ili individualnih spremnika ili zajedničkih 

spremnika za odlaganje komunalnog otpada.  

Općina Seget nema utjecaja na otvaranje centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. 

Obavijest o izmjeni cjenika ili donošenju cjenika – u Zakonu je navedeno: 

Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

Članak 77. 

(1) Cjenik javne usluge (u daljnjem tekstu: Cjenik) je opći akt koji, na temelju Odluke iz članka 66. ovoga 
Zakona, donosi davatelj usluge. 

(11) Davatelj usluge dužan je očitovanje iz stavka 9. ovog članka i suglasnost iz stavka 5. ovog članka 
objaviti u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave i na svojim mrežnim stranicama te obavijestiti 
korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika 15 dana prije dana primjene cjenika i u istom roku cjenik dostaviti 
Ministarstvu. 

Primjedba se ne prihvaća 

 

3. (5) O svom radu davatelj usluge dužan općinskom vijeću Općine podnijeti Izvješće o radu do 

31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Ministarstvu 

gospodarstva i održivog razvoja, a Općina Seget dužna je spomenuto Izvješće transparentno 

objaviti na web stranicama Općine Seget. (PRIJEDLOG NADOPUNE ODLUKE) 

Izvješće se podnosi Općinskom vijeću i dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. 

Primjedba se ne prihvaća 

4. Članak 8. Članak nije valjan. Mještani Općine Seget nemaju spremnike za biootpad ili 

kompostirani biootpad. Koncesionar je u Općini Seget preko 18 godina. 

Primjedba se ne prihvaća – biootpad sakupljati će se čim se ispune tehnički uvjeti 

 

5. Članak 14. Članak nije valjan. Mještani Općine Seget nemaju tipiziranih plastičnih spremnika. 

Koncesionar je u Općini Seget preko 18 godina. 

Svi korisnici usluge imaju na raspolaganju ili individualne spremnike ili zajedničke spremnike koji su 

namijenjeni pojedinim vrstama otpada. 

Primjedba se ne prihvaća 

6. Članak 16. Davatelj usluge dužan je u okviru javne usluge dva puta godišnje (jednom od 1. 

siječnja do 30. lipnja i jednom od 1. srpnja do 31. prosinca) u kalendarskoj godini preuzeti 



glomazni otpad od korisnika usluge kategorije kućanstvo, volumena do 5m3 na 

obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. (PRIJEDLOG NADOPUNE ODLUKE) 

 U zakonu je navedeno:  
                                                          Glomazni otpad 

Članak 85. 

(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. 

 

Primjedba se ne prihvaća 

 

7. Članak 19. (1) Ugovor se ne može tretirati sklopljenim dok isti nije potpisan od strane 

davatelja usluge i korisnika usluge. (5) Mještani Općine Seget nisu dovoljno informirani. Nije 

dovoljno transparentno 

U zakonu je navedeno: 

Ugovor o korištenju javne usluge 

Članak 78. 

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

1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili 

2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju 

komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu. 

 

Primjedba se ne prihvaća 

Članak 21. 

Nije dovoljno transparentno. 

Primjedba se ne prihvaća 

Članak 22. 

(4) Davatelj usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu 

podnošenja pisanog prigovora korisnika usluge i na web stranicama davatelja usluge. 

(PRIJEDLOG NADOPUNE ODLUKE) 

Prijedlog se ne prihvaća 



(6) Koji su predstavnici potrošača, odnosno Općine Seget? Zašto se to javno ne objavi? 

Nije dovoljno transparentno. 

Primjedba se prihvaća – podatak o istom javno objavljen 

Članak 25. 

Nije dovoljno transparentno. 

Prijedlog se ne prihvaća 

Članak 26. 

Zeleni otoci smješteni su na javnim površinama sukladno odobrenju nadležnog ureda Općine. 

Radno vrijeme zelenog otoka dostupno je na web stranicama Općine Seget i davatelja 

usluge. (PRIJEDLOG NADOPUNE ODLUKE) 

S obzirom da su zeleni otoci smješteni na javnoj površini dostupni su korisnicima uvijek kad isti imaju 

potrebu odlaganja reciklabilnog otpada na njima. Nemaju radno vrijeme. 

Primjedba se ne prihvaća 

Članak 29. 

(2) Gdje je cijena za kante za odvojeno skupljanje otpada? 

Usluga prikupljanja reciklabilnog otpada od korisnika kućanstvo je besplatna. 

Primjedba se ne prihvaća 

(5) Kako poticati na skupljanje otpada kada nemamo ni kante za odvojeno skupljanje otpada? 

Članak nije valjan. Mještani Općine Seget nemaju tipiziranih plastičnih spremnika. 

Koncesionar je u Općini Seget preko 18 godina. 

Primjedba se ne prihvaća. Odgovoreno je na prethodno istovjetne primjedbe. 

Članak 30. 

Članak nije valjan. Mještani Općine Seget nemaju tipiziranih plastičnih spremnika. 

Koncesionar je u Općini Seget preko 18 godina. 

Primjedba se ne prihvaća. Odgovoreno je na prethodno istovjetne primjedbe. 

 

Članak 35. 

Članak nije valjan. Mještani Općine Seget nemaju tipiziranih plastičnih spremnika. 

Koncesionar je u Općini Seget preko 18 godina. 



Primjedba se ne prihvaća. Odgovoreno je na prethodno istovjetne primjedbe. 

 

 

Članak 36. 

Članak nije valjan. Mještani Općine Seget nemaju tipiziranih plastičnih spremnika. 

Koncesionar je u Općini Seget preko 18 godina. 

Primjedba se ne prihvaća. Odgovoreno je na prethodno istovjetne primjedbe. 

 

Članak 39. 

Članak nije valjan. Mještani Općine Seget nemaju tipiziranih plastičnih spremnika. 

Koncesionar je u Općini Seget preko 18 godina. 

Prema Članku 39. davatelj usluge može kazniti svakog korisnika, jer ne odvaja otpad u 

spremnike koji nikada nisu dostavljeni. 

Primjedba se ne prihvaća. Odgovoreno je na prethodno istovjetne primjedbe. 

 

 


