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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 
 

Naziv dokumenta za koji je 
provedeno javno savjetovanje  

NACRT PRIJEDLOGA „ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA 
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA“ 

Vrijeme trajanja javnog savjetovanja Od 10. siječnja do 25. siječnja 2022. godine, ukupno 15 dana 
Cilj javnog savjetovanja Cilj javnog savjetovanja je dobivanje povratne informacije od zainteresirane javnosti o Nacrtu 

prijedloga „Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

grada Donjeg Miholjca“ 
Objava akta Objava na web stranici Grada Donjeg Miholjca – www.donjimiholjac.hr 
Popis predstavnika zainteresirane 
javnosti koji su dostavili očitovanja 

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

području grada Donjeg Miholjca“ svoja očitovanja dostavio je: 
1. Daniel Rašić 

Troškovi provedenog savjetovanja Za provedbu javnog savjetovanja nisu bila potrebna financijska sredstva.  
 
 

PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA  
 
Redni 
broj 

Datum 
zaprimanja 

Naziv 
predstavnika 

zainteresirane  
javnosti 

Tekst primjedbe ili prijedloga Primjedba ili 
prijedlog 

prihvaćeno ili 
neprihvaćeno 

 

Razlozi prihvaćanja ili neprihvaćanja 

1. 20. 01.2022. Daniel Rašić Primjedba da nacrt Odluke nije usklađen po pitanju 
cijena, na nekim su mjestima cijene iskazane bez 
PDV-a, na nekim s PDV-om 

Primjedba  nije 
prihvaćena 

 U nacrtu Odluke  cijena minimalne usluge odvoza 
komunalnog otpada iskazana je bez PDV-a. Odredbe o 
PDV-u odnose se na isporuke roba i usluga i izvedene 
radove, tako da kod iznosa ugovorne kazne i 
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mogućnosti popusta odredba o PDV-u nije primjenjiva 
te je u nacrtu Odluke na pravilan način iskazana cijena 
minimalne usluge bez PDV-a, a na ugovornu kaznu i 
popust se PDV ne primjenjuje. 

2. 20. 01.2022. Daniel Rašić Primjedba da Umjesto da lokalna samouprava 
smanjuje naknade lokalnom stanovništvu, ona ih 
povećava u obliku obavezne minimalne javne usluge 
gdje s 45,88 kn bez PDV-a povećava na 64,00 kn bez 
PDV-a mjesečno na što se još dodaje minimalno dva 
odvoza mješovitog komunalnog otpada. Znači da 
cijena usluge odvoza otpada raste za oko 100% te će 
u konačnici iznositi 200% sadašnjeg mjesečnog 
računa za odvoz otpada sa razlikom od dva odvoza 
MANJE mjesečno jer se dosad mješoviti komunalni 
otpad odvozio 4 puta mjesečno, međutim po novom 
nacrtu odvozi se 2 puta s poskupljenjem cijene 
odvoza. Prema navedenom, uz dva odvoza manje 
mjesečno, vidim prostor za korekciju i smanjenje 
cijene odvoza otpada sa sadašnje cijene. 

 

Primjedba nije 
prihvaćean 

 

Zakonom o gospodarenju otpadom ( NN br. 84/21.) 
propisani su kriteriji za obračun količine miješanog 
komunalnog otpada. Minimalna cijena komunalne 
usluge mora pokriti troškove javne usluge koju je 
potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja 
komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, 
poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela 
„onečišćavač plaća“ Cijena preložena u nacrtu Odluke 
utvrđena je na temelju kalkulacije trgovačkog društva 
„Doroslov“ koje vrši uslugu sakupljanja otpada na 
području Grada Donjeg Miholjca. Točno je da je u 
nacrtu Odluke predviđen odvoz miješanog komunalnog 
otpada dva puta mjesečno, međutim, jednom tjedno 
odvozit će se biootpad ( 4 odvoza mjesečno) i jednom 
mjesečno papir i plastika te  se učestalost  odvoza 
različitih vrsta otpada ne smanjuje, nego povećava 

 20. 01.2022. Daniel Rašić Primjedba da su odredbe o ugovornoj kazni određene 
paušalno s nejasnim odredbama ili kriterijima te nije 
naznačeno jel je cijena kazne iskazana sa uključenim 
PDV-om ili bez PDV- 

Primjedba nije 
prihvaćena 

Iznos ugovorne kazne može se, sukladno Zakonu o 
gospodarenju otpadom utvrditi u godišnjem iznosu 
cijene minimalne javne usluge.  U postupku utvrđivanja 
ispunjenja uvjeta za naplatu ugovorne kazne potrebno 
je razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne 
izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih 
osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje 
obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu 
fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu 
korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom 
komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih 
uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili 
pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih 
evidencija, stručne, obrazložene i ovjerene procjene 
nastalih troškova uslijed pojedinog postupanja, 
vremensko trajanje pojedinog postupanja, te sve druge 
dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima 
nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge 
suprotno odredbama Odluke i ugovora sklopljenog s 
korisnikom usluge, odnosno koji mogu poslužiti za 
obračun ugovorne kazne. To iziskuje troškove. Nadalje, 
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kazna treba biti takva da predstavlja „prijetnju“ da se 
ne postupa s otpadom na način suprotan Zakonu o 
gospodarenju otpadom i Odlukom. Na ugovornu kaznu 
se ne primjenjuje Zakon o PDV-u, te se ona iskazuje u 
iznosu koji je prekršitelj u obvezi platiti za navedeni 
prekršaj. 
 

 20. 01.2022. Daniel Rašić Primjedba da za  dokazivanje  nekorištenja 
nekretnine Doroslov nema pravo prema GDPR - 
Zaštita podataka na temelju Opće uredbe o zaštiti 
podataka pristupati niti zatražiti podatke o računima 
ili potrošnji kod drugih pravnih subjekata. Stoga 
smatram da je sasvim dovoljna Izjava vlasnika 
nekretnine o nekorištenju nekretnine. 

Nakon poznatih rezultata popisa stanovništva, gdje je 
evidentno da je svaka druga kuća prazna, gradska 
tvrtka pokušava naplatiti odvoz otpada i za korisnike 
koji ne žive ovdje. Ako se prazne kuće održavaju 
moraju i imati minimalnu potrošnju ili ljudi dođu na 
godišnji od dva tjedna te bi trebali plaćati Doroslovu 
cijelu godinu odvoz otpada. Intencija je ovoga članka 
da se vlasnici nekretnina niti na godišnji odmor više 
ne vrate te isključe sve priključke ili će u suprotnom 
plaćati cjelogodišnji odvoz otpada. 

 

Primjedba  nije 
prihvaćena 

 

Zakonom o gospodarenju otpadom, člankom 71. 
propisano je kada se nekretnina trajno ne koriti te je 
utvrđeno da  je  nekretnina koja se trajno ne koristi 
nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci 
ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, 
boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. 
Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju 
očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem 
podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju 
električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi 
odgovarajući način uključujući očevid lokacije. 
. 

 20. 01.2022. Daniel Rašić Prijedlog da se  u članku 23.  utvrdi kriteriji za 
umanjenje cijene dodatno razrade na način  da se 
korisniku kategorije kućanstvo, na temelju 
višegodišnjeg iskustva i dokumentirane evidencije 
davatelja usluge na bazi nekoliko prethodnih godina 
cijena minimalne javne usluge umanji na mjesečnom 
računu : 

1. jednočlano domaćinstvo za 30,00 kn 
(slovima: trideset kuna); 

2. dvočlano domaćinstvo za 20,00 kn (slovima: 
dvadeset kuna) 

3. vikend korisnicima za 20,00 kn (slovima: 

Prijedlog nije 
prihvaćen 

 
 
 
 

Ovakav prijedlog umanjenja cijene minimalne javne 
usluge nije u skladu s odredbama Zakona o 
gospodarenju otpadom. Korisnicima se mogu davati 
popusti,  kao motiv za odvojeno prikupljanje otpada 
čime i trošak zbrinjavanja otpada postaje manji. Cijena 
odvoza otpada, tj.  minimalne javne usluge i odvoz 
otpada vezana je uz količine predanog otpada, a ne uz 
broj članova kućanstva te nije u korelaciji s brojem 
članova kućanstva. Odlukom je predviđeno da za 
socijalno ugrožene građane trošak odvoza  miješanog 
komunalnog otpada snosi Grad Donji Miholjac. 
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dvadeset kuna) 

 
 
 
 

 20. 01.2022. Daniel Rašić Primjedba da  je uobičajena praksa da se  odvoz 
otpada organiziran tako da se kantu za otpad večer 
prije odloži ispred kuće. Što ako netko nepoznat 
konstantno bude prilagao neoznačene vrećice pored 
kante, kome se piše kazna? 

 

Primjedba nije 
prihvaćena 

 
 
 

Društvo „Doroslov“ otpad odvozi tijekom radnog 
vremena društva ( 7,00 -15,00 sati). Slijedom toga nije 
nužno spremnike za otpad izvući na javnu površinu u 
večernjim satima. To je odluka korisnika usluge. 
Ugovorna kazna će se naplatiti nakon provedenog 
postupka utvrđivanja činjenica i okolnosti u svakom 
određenom slučaju, a ne čim netko uoči da postoji 
odložena vrećica pored spremnika za otpad. 

 20. 01.2022. Daniel Rašić Primjedba što sa oštećenjem ili uništenjem 
spremnika gdje spremnik stoji na ulici prije 
prikupljanja otpada. Vidjeli smo da je i sam direktor 
Doroslova javno objavljivao o uništenju koševa za 
smeće od nepoznatih osoba. Što i kako dokazati tko 
je uništio ili oštetio spremnik?   Kolika je vremenska 
trajnost spremnika? Što ako se spremnik ošteti 
prilikom pražnjenja međutim djelatnik ne primijeti ili 
ne evidentira? zašto je cijena oštećenja spremnika 
750 kn kada novi spremnik košta 233 kn u 
maloprodaji? 

 

Primjedba nije 
prihvaćena 

Ponovo se pozivamo na odredba Zakona o 
gospodarenju otpadom u pogledu ugovorne kazne, što 
smo u ovom izvješću već navodili. Ugovorna kazna 
neće se naplaćivati bez provedenog dokaznog 
postupka i utvrđivanja činjenica i osobe odgovorne za 
uništenje ili oštećenje spremnika. Iznos ugovorne 
kazne obuhvaća ukupni trošak postupanja vezano uz 
nabavu novog spremnika umjesto uništenog, a to nisu 
samo troškovi nabave spremnika nego uključuju i 
druge troškove. 

 20. 01.2022. Daniel Rašić Primjedba za slučaj nekretnine koja se ne koristi, a 
nije dostavljen dokaz o tome jer prema GDPR-u 
Doroslov nema pravo na to, što će u budućnosti 
tražiti kao dokaz? Međutim, kazna se šalje. Evidentno 
je da je 50% stambenih objekata u Donjem Miholjcu 
prazno 

Primjedba nije 
prihvaćena 

 
 
 

Zakon o gospodarenju otpadom definira što je 
nekretnina koja se trajno ne koristi i na koji način se ta 
činjenica dokazuje. U slučaju da obveznik plaćanja nije  
društvu „Doroslov“ dostavio dokaze u skladu sa 
Zakonom o gospodarenju otpadom da se nekretnina 
trajno ne koristi plaćat će cijenu minimalne javne u 
usluge, a varijabilni iznos cijene ( predane količine 
otpada ) neće plaćati jer neće predavati otpad. 

 


