
                            
           REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

             OPĆINA PODGORAČ 

              OPĆINSKO VIJEĆE        

 

  Na temelju članka 68. stavak 2. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", 

broj 84/21.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/21.), 

Općinsko vijeće Općine Podgorač na 06. sjednici od 19. travnja 2022. godine, d o n i j e l o   j e 

 

 

 
 

O D L U K U 
 

o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

 na području Općine Podgorač 
 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom dodjeljuju se poslovi obavljanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Podgorač. 

 

 

Članak 2. 
 

Poslovi obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Podgorač dodjeljuju se davatelju javne usluge, trgovačkom društvu „Našički park“ d.o.o. za 

komunalne djelatnosti, Markovac Našički, Radnička 2/2, OIB 78250224691 (u daljnjem tekstu: 

Davatelj javne usluge). 

 

Članak 3. 
 

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva sakupljanje otpada 

putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu 

otpada.  

Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje 

glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom 

dvorištu te  prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada. 

Do uspostave rada regionalnog centra za gospodarenje otpadom sakupljeni komunalni 

otpad Davatelj javne usluge odlagati će na odlagalištu "Pepelane". 

 

 

Članak 4. 
 

Opseg i način pružanja usluge propisan je Odlukom o načinu pružanja javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač. 
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Članak 5. 

 

  Davatelj javne usluge dužan je gospodariti otpadom u skladu sa Zakonom o 

gospodarenju otpadom, važećim zakonskim propisima i Odluci o načinu pružanja javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač. 

 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.  

 

 

Članak 7. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli obavljanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/15.). 

 

 

Članak 8. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Podgorač". 

 

 

 

Klasa: 351-02/22-01/03 

Urbroj: 2158-30-02-22-02 

Podgorač, 19. travnja 2022.  

 

 

 

 

 

 

                           PREDSJEDNICA 

            OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                         Ljiljana Zidar, v. r.   

 

 

 

 

 

 


