


 
Prijedlog 18. siječnja 2022. 

 
 
Na temelju članka 68. stavak 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

84/21.) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj  17/09., 4/13., 23/14., 
1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst)), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 
________________ 2022. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

 na području Grada Pazina  
 
 

Članak 1. 
 Ovom odlukom povjerava se obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Grada Pazina. 
 

Članak 2. 
Obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina povjerava 

se trgovačkom društvu USLUGA“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22, 
OIB:03455963475, u kojem Grad Pazin ima većinski udio. 
 

Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge 

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 1/18.). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i  Sveti Petar u Šumi. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Pazin, 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 
 

Predsjednica  
            Gradskog vijeća 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Pravna osnova za donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Grada Pazina nalazi se u članku 68. stavku 2. Zakona o gospodarenju 
otpadom u kojem je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o 
dodjeli obavljanja javne usluge  sakupljanja komunalnog otpada za područje pružanja javne usluge. 
 

II. OCJENA STANJA 
U Gradu Pazinu na snazi je Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 1/18.). Ista je donijeta temeljem članka 31. stavka 2. tada važećeg Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i  73/17.) 

Javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada, prema važećem Zakonu o gospodarenju 
otpadom  („Narodne novine“ broj 84/21.), pruža davatelj usluge koji je  trgovačko društvo koje osniva 
jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice 
odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. 
Trgovačko društvo USLUGA“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22, 
OIB:03455963475, je trgovačko društvo u kojem Grad Pazin ima većinski udio. 

Temeljem članka 191. Zakona o gospodarenju otpadom prestao je važiti Zakon o održivom 
gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), čime je prestala i 
pravna osnova donošenja Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
1/18.). 

Stoga je potrebno donijeti odluku kao u prijedlogu. 
 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
Za provedbu ove Odluke nisu potrebna dodatna financijska sredstva u Proračunu Grada 

Pazina. 
   

IV. PRIJEDLOG ODLUKE 
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Grada Pazina utvrdio je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
graditeljstvo Grada Pazina te ga je uputio Gradonačelnici  Grada Pazina na nadležni postupak. 
 
 

Upravni odjel za komunalni sustav,  
prostorno uređenje i graditeljstvo 
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