
      

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 363-01/22-01/2 
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Petrijanec, 31. kolovoza 2022.             

 

Na temelju članka 25. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/22) i članka 28. Statuta Općine 
Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 31/21), Općinsko vijeće Općine 
Petrijanec na 13. sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2022. godine, donosi  

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI 

Odluke 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 Petrijanec 

 

Članak 1. 

U Odluci 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 Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 47/22) mijenja se članak 5. 
i glasi: 

„Članak 5. 

Korisnici javnih usluga iz kategorije kućanstava skupine A i skupine B odlagati 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 imaju dijete starosti do 48 mjeseci i kojima 
će to pravo odobriti Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec nakon provedenog postupka, 
a po predanom pisanom zahtjevu.  
Uz pisani zahtjev korisnici javnih usluga iz stavka 2. ovog članka dužni su priložiti rodni list 
djeteta 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 2. 

Ostali članci u Odluci 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 Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 47/22) ostaju neizmijenjeni. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku 
Varaždinske županije«.  
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