Na temelju članka 66. stavka 1., Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj
84/21) i članka 18. Statuta Općine Jelenje ("Službene novine PGŽ" br. 33/09,13/13, 6/16 i
17/17 i "Službene novine Općine Jelenje" br. 5/18, 11/18, 29/20, 5/39) Općinsko vijeće Općine
Jelenje, na 6. sjednici održanoj 09.3.2022. donosi

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne
usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području Općine Jelenje
Članak 1.
U članku 14. stavak 5. mijenja se i glasi:
„Ako minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada, utvrđen sukladno
ovome članku, ne zadovoljava potrebe Korisnika kućanstvo ili Korisnika koji nije kućanstvo,
Davatelj usluge će povećati volumen spremnika u dogovoru s korisnikom usluge.“
Članak 2.
Članak 16. BRIŠE SE
Članak 3.
U članak 18. stavak 2. mijenja se i glasi;
Glomazni otpad Korisnika kućanstvo u količini do 3m3 sakuplja se bez naknade jednom
godišnje u kalendarskoj godini na lokaciji obračunskog mjesta tih Korisnika sukladno
rasporedu Davatelja usluge, a za veće količine ili po zahtjevu tih Korisnika, Davatelj usluge će
osigurati preuzimanje glomaznog otpada Korisnika kućanstvo na obračunskom mjestu tih
Korisnika, uz obvezu plaćanja cijene prema cjeniku Davatelja usluge.
Članak 4.
U članak 19. stavak 1. mijenja se i glasi;
Biološki razgradivi otpad iz vrtova Korisnika kućanstvo u ukupnoj godišnjoj količini do 3m3
5 m3 može se u kalendarskoj godini bez naknade predati u reciklažno dvorište, a za količine
veće od 3m3 godišnje ili po zahtjevu tih Korisnika, Davatelj usluge će osigurati preuzimanje
biološki razgradivog otpada iz vrtova Korisnika kućanstvo na obračunskom mjestu tih
Korisnika, pri čemu je Korisnik dužan platiti naknadu prema cjeniku Davatelja usluge.
Članak 5.
Članak 31. mijenja se i glasi
Kriteriji za određivanje Korisnika u čije ime Općina preuzima obvezu plaćanja cijene javne
usluge utvrđuju se odlukom Općinskog načelnika Općinskog vijeća Općine Jelenje.
Članak 6.
U članku 32. stavku 2. alineja 3. mijenja se i glasi:
„– ako odlaže komunalni otpad, reciklabilnog komunalni otpad, problematični otpad,
krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad iz članka 13. stavaka 3. i 4. ove Odluke u
neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge

naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno
odloženog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge,“
Članak 7.
U članku 33. briše se br. 5:
(U slučajevima postupanja utvrđenih u članku 32. stavku 2. podstavcima 2., 3. i 4. 5. ove
Odluke, kada se zajednički spremnik koristi od strane više Korisnika, a nije moguće utvrditi
odgovornost pojedinog Korisnika, obvezu plaćanja ugovorne kazne snose svi Korisnici koji
koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.)
Članak 8.
Članak 37. mijenja se i glasi:
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje.
Komunalni redar Općine Jelenje.
Članak 9.
U članku 40. riječi Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jelenje
mijenjaju se i glase:
„Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području
Općine Jelenje“
Članak 10.
U privitku1. Opći uvjeti točka 3.2. alineja 2. mijenja se i glasi:
„- prilikom prvog korištenja javne usluge odnosno zaprimanja na korištenje spremnika
za primopredaju komunalni otpad od strane Korisnika u slučaju kada Izjava nije
dostavljena.“
Članak 11.
U člancima 9., 10., 13., 14. i 27. ispred riječi „komunalni otpad“ dodaje se riječ „miješani“.
Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Jelenje”.
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