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o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja
cijene za dio javne usluge koja se odnosi na
odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu
pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog
otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz
kategorije kućanstava na području
Općine Sračinec
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Sračinec Ugovorom o
koncesiji broj 01/2010 povjerilo je dana 30. lipnja
2010. godine tvrtki »Varkom« d.d. iz Varaždina, Trg
bana Jelačića 15, obavljanje komunalne djelatnosti
skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja
Općine Sračinec te njegovo odlaganje na uređena
odlagališta, na rok od 10 godine.
Odlukom Skupštine društva »Varkom« d.d. od 25.
studenoga 2013. godine odobren je Plan podjele i
donesena odluka o podjeli društva prijenosom dijela
imovine društva »Varkom« d.d. kao društva koje se
dijeli i ne prestaje na novo društvo »Čistoća« d.o.o.
koje se osniva radi provođenja podjele (podjela s
osnivanjem). Radi usklađenja sa člancima 202. stavak
2. te 258. stavak 4. i 5. Zakona o vodama (»Narodne
novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), dana
31. prosinca 2013. godine iz društva »Varkom« d.d.
iz Varaždina izdvojila se Radna jedinica »Čistoća«
po modelu odvajanja s osnivanjem novog društva za
komunalne djelatnosti.
Društvo »Čistoća« d.o.o., kao novo društvo za
gospodarenje otpadom, čistoću, proizvodnju i usluge,
započelo je sa radom dana 01. siječnja 2014. godine.
Sukladno odredbi članka 177. stavka 6. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«,
broj 94/13, 73/17 i 14/19) koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji
se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
na određena odlagališta te djelatnost odlaganja komunalnog otpada koje su dodijeljene sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne
novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,
84/11, 90/11 i 144/12) vrijede do isteka.
Odredbom članka 3. Odluke o načinu pružanja
javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Sračinec propisano je da je davatelj javnih
usluga trgovačko društvo kojem je jedinica lokalne
samouprave dodijelila obavljanje javnih usluga.
Članak 2.
Općina Sračinec, u cilju poticanja politike zaštite
određenih skupina korisnika javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sračinec, preuzima
obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge koja se
odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu
pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada
(KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava
skupine A i skupine B na području Općine Sračinec.
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Članak 3.

Općina Sračinec snosit će troškove gospodarenja
otpadnim pelenama za korisnike iz kategorije kućanstava skupine A i skupne B za koje je preuzeo obvezu
plaćanja nakon provedenog postupka.
Sredstva za podmirenje troškova odvojenog prikupljanja, prijevoza i obrade pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada za korisnike iz kategorije
kućanstava skupine A i B osigurana su u Proračunu
Općine Sračinec za 2019. godinu i projekcijama za
2020. i 2021. godinu.
Članak 4.
Trgovačko društvo »Čistoća« d.o.o. iz Varaždina,
Ognjena Price 13, kao davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Sračinec, će fakturirati Općini
Sračinec troškove gospodarenja otpadnim pelenama
nastalim odvojenim prikupljanjem iz miješanog komunalnog otpada, prijevozom i obradom, za korisnike za
koje je Općina Sračinec preuzela obvezu plaćanja,
na temelju Ugovora koji će biti sklopljen u skladu s
odredbama ove Odluke.
Članak 5.
Korisnici javnih usluga iz kategorije kućanstava
skupine A i skupine B odlagat će otpadne pelene u
zasebne spremnike s ljubičastim poklopcem na obračunskom mjestu odvojeno od miješanog komunalnog
otpada.
Pravo na dodjelu spremnika s ljubičastim poklopcem
imat će korisnici javnih usluga iz kategorije kućanstva
skupine A i skupine B, koji ili čiji članovi kućanstva su
osobe s inkontinencijom, imaju prebivalište na adresi
obračunskog mjesta i kojima će to pravo odobriti Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec nakon predanog
pisanog zahtjeva.
Uz pisani zahtjev korisnici javnih usluga iz stavka 1.
ovog članka dužni su priložiti potvrdu liječnika i presliku računa za javne usluge s adresom obračunskog
mjesta koja mora biti identična adresi za koju se traži
dodatni spremnik s ljubičastim poklopcem za odlaganje
otpadnih pelena.
Članak 6.
Korisnici javnih usluga iz kategorije kućanstava
skupine A i skupine B kojima je Jedinstveni upravni
odjel Općine Sračinec odobrio pravo na korištenje
spremnika s ljubičastim poklopcem zaprimit će od
davatelja javnih usluga predmetni spremnik slijedeći
mjesec od mjeseca u kojem je odobren zahtjev ukoliko
će zahtjev biti odobren do 20. dana u mjesecu.
Obveza je korisnika kojem je dodjeljen spremnik
s ljubičastim poklopcem da svaku promjenu prijavi
Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Sračinec u
roku od 15 dana od dana nastupa iste.
Članak 7.
Jedinstveni Upravni odjel Općine Sračinec će najkasnije do 25. dana u mjesecu dostavi »Čistoći« d.o.o.

4106

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

iz Varaždina popis korisnika koji ostvaruju pravo na
korištenje spremnika s ljubičastim poklopcem.
Popis iz stavka 1. ovog članka sadržavati će ime i
prezime, adresu obračunskog mjesta i šifru kupca te
vremenski rok do kada se spremnik dodjeljuje.
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B pribaviti suglasnost predstavničkog tijela Općine
Sračinec sukladno odredbama članka 8. Ugovora o
koncesiji, odredbama Zakona o održivom gospodarenju
otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.
Članak 10.

Članak 8.
Radi učinkovitosti i ekonomičnosti postupanja službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sračinec
korisnici javnih usluga iz kategorije kućanstava skupine
A i skupine B koji će ostvariti pravo na korištenje spremnika s ljubičastim poklopcem za odlaganje otpadnih
pelena na obračunskom mjestu bit će obaviješten
telefonskim putem ili elektronskom poštom.
Članak 9.
Davatelj javnih usluga dužan je prije primjene
cjenika za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih
iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za
korisnike iz kategorije kućanstava skupine A i skupine

Općinsko vijeće Općine Sračinec ovlašćuje načelnika Općine da sa davateljem javnih usluga potpiše
Ugovor iz članka 4. ove Odluke.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 351-01/19-01/01
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