
                           

           REPUBLIKA HRVATSKA
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA PODGORAČ
              OPĆINSKO VIJEĆE       

Na temelju  članka  28.  stavak  1.  točka  1.  i  2.  i  članka  31.  stavak  2.  Zakona  o
održivom gospodarenju  otpadom  ("Narodne novine",  broj  94/13.  i  73/17.)  i  članka  36.  Statuta
Općine  Podgorač  ("Službeni  glasnik  Općine  Podgorač",  broj  1/13.),  Općinsko  vijeće  Općine
Podgorač na 12. sjednici od 29. lipnja 2015. godine, d o n i j e l o   j e

O D L U K U

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
 i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač

Članak 1.

Trgovačkom društvu "Našički park" d.o.o. Našice za komunalne djelatnosti, Našice,
Vinogradska  3,  OIB:  78250224691  (u  daljnjem  tekstu:  Pružatelj  javne  usluge)  dodjeljuje  se
obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Podgorač. 

Članak 2.

Pružatelj javne usluge obavljati će i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike,
stakla, tekstila, metala i krupnog (glomaznog) otpada.

Članak 3.

Javna  usluga  prikupljanja  miješanog  komunalnog  otpada  i  biorazgradivog
komunalnog  otpada  podrazumijeva  prikupljanje  tog  otpada  putem odgovarajućih  spremnika  ili
vreća od pojedinih korisnika na mjestu nastanka, prijevoz te predaju osobi koja obavlja odlaganje ili
obradu tog otpada u sklopu regionalnog centra za gospodarenje otpadom. 

Do uspostave rada regionalnog centra za gospodarenje otpadom prikupljeni miješani
komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad Pružatelj javne usluge odlagat će na odlagalištu
"Pepelane".

Članak 4.

Na  mjestu  nastanka  i  putem  spremnika  na  javnim  površinama  odvojeno  će  se
prikupljati otpadni papir i plastika, a staklo, lako - metalna ambalaža i tekstil će se prikupljati putem
spremnika na javnim površinama (zeleni otoci). 

Krupni  (glomazni)  komunalni  otpad  odvoziti  će  se  po  pozivu  korisnika  usluge
sukladno općim uvjetima pružatelja javne usluge. 

Sve vrste otpada koje nastaju u kućanstvu, za koje je zakonom propisana obveza
odvojenog prikupljanja, prikupljati će se u stacionarnom i pokretnom reciklažnom dvorištu.
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Članak 5.

Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada Općinsko vijeće Općine Podgorač donijeti  će  u zakonskom
roku, prema odredbama Zakona i podzakonskih provedbenih propisa po njihovu donošenju. 

Članak 6.

Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. 

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odredba članka 4. stavak 1. Odluke o
obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i
odvoz komunalnog otpada  ("Službeni  glasnik  Općine  Podgorač",  broj  1/10.)  u  dijelu  kojim se
određuje naziv trgovačkog društva koje pruža komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada. 

Do  donošenja  Odluke  iz  članka  5.  ove  Odluke  i  ispunjenja  tehničkih  uvjeta  za
obračun cijene usluge razmjerno količini predanog otpada, način pružanja usluga i obračun cijene
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada vršiti će se
po dosadašnjem modelu. 

Članak 8.

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

Klasa: 351-01/15-01/04
Urbroj: 2149/04-02/15-02
Podgorač, 29. lipnja 2015.
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