
IZVJEŠĆE 
O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

 
Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
na području općine Kolan 

 
Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta/provedbu savjetovanja 
 

Čistoća i održavanje Kolan d.o.o., Kozlar 8, 23251 Kolan 

 
Razlozi za donošenje akta i ciljevi 

koji se njime žele postići 

Dana 31. siječnja 2022. općinsko vijeće općine Kolan 
donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na području općine Kolan 
(Službeni glasnik općine Kolan 2/2022), a koja je stupila na 
snagu osmog dana od dana objave u službeniom glasilu. 
Člankom 41., st. 3. Odluke propisano je da je davetelj javne 
usluge dužan osigurati način prikupljanja otpada i uskladiti 
Cjenik sukladno Odluci u roku od 3 mjeseca od dana 
stupanja na snagu Odluke.  
Sukladno čl. 77., st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ broj 84/21) koji je stupio na snagu dana 
31. srpnja 2021. godine, davatelj usluge dužan je provesti 
prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o 
prijedlogu cjenika s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te 
s obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne 
minimalne javne usluge. 
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest 
upoznavanje zainteresirane javnosti s prijedlogom 
dokumenta te prikupljanje prijedloga i primjedbi 
zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno 
prihvatiti. 
 

Objava dokumenata za 
savjetovanje 

Savjetovanje se provodi javnom objavom na web stranici 
Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. (www.ciok.hr) putem 
priloženog obrasca za sudjelovanje u savjetovanju. 

Razdoblje provedbe savjetovanja 8. veljače 2022. – 10. ožujka 2022. godine 

 
Pregled osnovnih pokazatelja 

uključenosti savjetovanja s 
javnošću 

Broj pristiglih primjedbi: nula (0). 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s 

obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje 

Nije primjenjivo. 



Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nije iziskivala 
financijske troškove. 

Tko je i kada izradio izvješće o 
provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: 
Marinela Štambak 

 

 
Datum: 

21. ožujka 2022. 
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