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        Svim korisnicima javne  

usluge odvoza otpada 

 

 

Predmet: Obavijest vlasnicima nekretnina za odmor 

 

 

Poštovani, 

 

Trgovačko društvo KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. izradilo je novi cjenik javne usluge 

prikupljanja otpada koji je u skladu s novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Josipdol, a koja je donesena na temelju 

Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21). Cijena javne usluge plaća se 

tijekom cijele godine za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o 

obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi.      

Što se tiče oslobađanja od plaćanja odvoza otpada da bi isto bilo moguće za isto je 

potrebno dostaviti dokaze iz kojih je vidljivo da se objekt trajno ne koristi, a uvjeti za to su 

propisani člankom 71. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21), koji 

glasi:  

"Nekretnina koja se trajno ne koristi 

Članak 71. 

(1) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 

mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, 

odnosno nije useljiva. 

(2) Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, 

a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili 

plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije." 

Dakle, za oslobađanje plaćanja prihvatljiv dokaz trajnog nekorištenja nekretnine je kopija 

obračuna potrošnje električne energije ili vode izdanog od isporučitelja navedenih usluga iz kojeg 

je vidljivo kako korisnik u razdoblju jedne godine nije trošio električnu energiju ili plin ili pitku 

vodu. 

U slučaju povremenog korištenja nekretnine, korisnik ne može biti oslobođen 

plaćanja troškova.  

Nekretnina koja se trajno koristi je svaka nekretnina koja se koristi trajno ili povremeno. 

Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste svoju nekretninu izjednačeni su po pravima 

i obvezama s korisnicima koji trajno koriste nekretninu te su dužni plaćati fiksni dio cijene usluge 

u razdoblju kada se nekretnina privremeno ne koristi.  

Dio korisnika u svojim izjavama i prigovorima za oslobađanje plaćanja odvoza otpada 

navodi kako smeće uzima natrag sa sobom u mjesto stanovanja gdje ga i bacaju jer nisu na 
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području Općine Josipdol kada se smeće odvozi. Članak 70. stavak 4. točka 1. i 2. Zakona o 

gospodarenju otpadom propisuje sljedeće: 

„4) Korisnik usluge je dužan: 

1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na 

način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika. 

2. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to 

mjesto nije na javnoj površini“ 

Korisnik usluge dužan je platiti davatelju usluge ugovornu kaznu ako ne ispunjava obveze 

navedenog propisa ili ako ju neuredno ispuni. 

 

S poštovanjem, 

 

      KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. 

 

 


