
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU  

na   

Nacrt Dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Grada Krapine    

Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću  

Nacrt Dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na području Grada 

Krapine    

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta / provedbu savjetovanja  

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi 

koji se njime žele postići uz sažetak 

ključnih pitanja 

Sukladno obvezama iz Zakona o pravu na pristup 

informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad 

Krapina je proveo javno savjetovanje na nacrt Dopune  

Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Grada Krapine    

Pravni temelj za donošenje predmetne Odluke je članak 66. 

Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 

84/2021). Zakonom je propisano da je jedinica lokalne 

samouprave - grad obvezan donijeti odluku o načinu 

pružanja javne usluge te  koje sve odredbe treba ta Odluka 

sadržati.  

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Grada Krapine („Službeni 

glasnik Grada Krapine br. 02/22) usvojenom na Gradskom 

vijeću dana 22.02.2022. godine određeni su način i uvjeti 

pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na 

području Grada Krapine.  

Prema članku 66. Zakona, stavka 1. točka 13. istom 

Odlukom se utvrđuju i opći uvjeti ugovora s korisnicima, a 

koje sklapaju korisnici sa davateljem javne usluge. Na 

području Grada Krapine javnu uslugu pruža trgovačko 

društvo KRAKOM d.o.o., Krapina, Gajeva 20,  

Ovim prijedlogom dopune Odluke o načinu pružanja 

javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Grada Krapine, dodaje se  prilog iz članka 20. Odluke: 

„Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na distributivnom 

području društva Krakom d.o.o.“ 

Opći uvjeti sadrže: Opće odredbe sa pojašnjenjem 

pojmova prema Zakonu o gospodarenju otpadom, 

načinom sklapanja ugovora, uvjetima isporuke javne 

usluge, obvezama davatelja javne usluge, kategorijama 

korisnika javne usluge, obveze korisnika javne usluge, 

način plaćanja javne usluge te uvjetim korištenja 

reciklažnog dvorišta.   

Temeljem članka 21. Statuta Grada Krapine („Službeni 

glasnik Grada Krapine“ br. 4/09., 03/13., 1/18., 1/20 i 1/21) 

utvrđena je nadležnost Gradskog vijeća za donošenje 

odluka iz samoupravnog djelokruga Grada.  



Objava dokumenata za savjetovanje  

 

Internetska stranica Grada Krapine: 

https://www.krapina.hr/informacije/savjetovanja-s-
javnoscu/savjetovanja-u-tijeku  

Razdoblje provedbe savjetovanja 07.03.2022. do 06.04.2022. godine 

Pregled osnovnih pokazatelja  

uključenosti savjetovanja s javnošću  

Nije bilo dostavljenih prijedloga niti mišljenja. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 

mišljenja i prijedloga s 

obrazloženjem razloga za 

neprihvaćanje  

- 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova 

Izvješće izradila Snježana Pelin 

Mjesto i datum Krapina, 07.04.2022. 

 


