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Gračac Čistoća d.o.o. za komunalne djelatnosti, MB: 4090128, OIB: 11250206587 upisano je u Trgovački sud u Zadru (MBS 
110039600). Temeljni kapital u  iznosu od 20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Marko Gale. IBAN: 

HR2523400091110605935 PRIVREDNA BANKA ZAGREB 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) Gračac Čistoća 

d.o.o. pokreće postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Cjenika javne 

usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Gračac te objavljuje 

P O Z I V 
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 

Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Gračac 

Gračac Čistoća d.o.o. pristupila je izradi novog prijedloga Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području općine Gračac.   

Osnova donošenja Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Gračac 

sadržana je u odredbi članka  77. Zakona o gospodarenju  otpadom („Narodne  novine“,  broj  84/21). 

U trgovačkom društvu Gračac Čistoća d.o.o. na  snazi je Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračac u primjeni od 

01.08.2018 godine. 

31.07.2021. godine stupio je na snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom (“Narodne Novine”, broj 

84/21). 

Članak 178. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne  novine“,  broj  84/21) propisuje  obvezu  

davatelju da  donese  novi Cjenik javne usluge sakupljanja  komunalnog otpada na području Općine 

Gračac u roku od tri mjeseca od dana donošenja Odluke o sakupljanju komunalnog otpada. 

Zakonom  o  pravu  na  pristup  informacijama  ("Narodne  novine",  broj  25/13, 85/15),  propisana je  

obveza  tijelima javne vlasti  da  u  svrhu  savjetovanja  sa  zainteresiranom  javnošću  javno objave  na  

internetskim  stranicama  na  lako  pretraživ  način  i  u  strojno  čitljivom  obliku,  nacrte  općih akata  

kojima  se  uređuju  pitanja  od  značenja  za  život  lokalne  zajednice  odnosno  kojima  se  utječe  na 

interese  građana  i  pravnih  osoba.  Svrha  savjetovanja  je  dobivanje  povratnih  informac ija  od 

zainteresirane  javnosti  u  vezi  predloženih  mjera.  

O Cjeniku je potrebno provesti prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću u trajanju od 

najmanje 30 dana.  

Slijedom navedenog,  pozivamo  zainteresiranu  javnost  da  dostavi  svoje  prijedloge  i  mišljenja  na 

nacrt Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Gračac. 

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga 
koriste isključivo priloženi OBRAZAC i dostave ga na e-mail adresu: cistoca@gracac.hr kako bi se 
omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.  

Rok za dostavu: 27. lipnja 2022. godine  

U Prilogu su: Nacrt prijedloga Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine 

Gračac i Obrazac za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

 

 

                                                                                  Član Uprave - direktor: 
                                                                                      Marko Gale 
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