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Satnica Đakovačka, 19. prosinca 2019. godine
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Temeljem članka 95. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj:68/18. i
110/18. – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13. i 1/18.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 22.
sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnoj naknadi
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju se:
- naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
- područja zona u Općini,
- koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,
- koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti,
- rok plaćanja komunalne naknade,
-nekretnine važne za Općinu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja
komunalne naknade,
-uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti privremeno
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.
Članak 2.
Komunalna naknada plaća se u naseljima:
1. Gašinci
2. Satnica Đakovačka.
Članak 3.
Utvrđuje se jedna zona u kojoj se plaća komunalna naknada, za oba naselja iz članka 2. ove Odluke.
Utvrđuje se zona posebne namjene za područje gdje su smještene vojne nekretnine.
Članak 4.
Koeficijent zone (Kz) za naselja Gašinci i Satnica Đakovačka iznosi 1,00.
Koeficijent zone (Kz) za područje gdje su smještene vojne nekretnine iznosi 0,25.
Članak 5.
Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine iznosi za:
- stambeni prostor i prostor koje
koriste neprofitne organizacije

- koeficijent 1,00

- garažni prostor

- koeficijent 1,00

- neizgrađeno građevno zemljište

- koeficijent 0,05

- poslovni prostor koji služi za proizvodne
djelatnosti

- koeficijent 1,30

- poslovni prostor koji služi za ostale
djelatnosti

- koeficijent 2,00
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- 5% koeficijenta namjene
koji je određen za poslovni
poslovni prostor

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju
da se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene
umanjuje se za 50% ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno
neizgrađeno građevinsko zemljište.
Članak 6.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:
1. stambenog prostora
2. poslovnog prostora
3. garažnog prostora
4. građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
5. neizgrađenog građevnog zemljišta
6. vojnih građevina
Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:
1. ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom
2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili
3. ako se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade
prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovog članka koje se nalaze unutar
građevinskog područj anaselja, kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja
naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti:
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- javna rasvjeta.
Građevnim zemljištem smatra se, u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, zemljište koje se
nalazi unutar granice građevnog područja naselja, a na kojem se, u skladu s prostornim planom, mogu
graditi građevine za stambene, poslovne, športske i druge namjene.
Neizgrađenim građevnim zemljištem u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu smatra se
zemljište iz stavka 3. ovoga članka, na kojem nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji
privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevnim
zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine.
Članak 7.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi
bez uporabne dozvole
2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine
3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine
4. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.
Članak 8.
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Visina komunalne naknade utvrđuje se ovisno o
1. lokaciji nekretnine, odnosno
2. zoni u kojoj se nalazi nekretnina
3. vrsti nekretnine.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po
jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za
utvrđivanje zaštićene najamnine, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.
Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2 (u daljnjem
tekstu: vrijednost boda),
2. koeficijenta zone (Kz),
3. koeficijenta namjene (Kn).
Članak 9.
Vrijednost boda (B) određuje Općinsko vijeće svojom Odlukom najkasnije do kraja studenoga tekuće
godine za slijedeću kalendarsku godinu.
Ukoliko Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka najkasnije do kraja
studenoga tekuće godine za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini, vrijednost
boda se ne mijenja.
Članak 10.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel za kalendarsku godinu do 31.ožujka
tekuće godine ako se mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin
izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje
obveze plaćanja komunalne naknade.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m2 obračunske površine,
obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade.
Komunalna naknada obračunava se u mjesečnim iznosima, plaća se dva puta godišnje, s dospijećem
- 30.lipnja tekuće godine , za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine
- 31.prosinca tekuće godine, za razdoblje srpanj – prosinac tekuće godine.
Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj
naplati.
Obveznik plaćanja komunalne naknade iz članka 6. stavka 1. ove Odluke dužan je u roku 15 dana od
dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu.
Članak 11.
Komunalna naknada prihod je proračuna Općine Satnica Đakovačka. Sredstva komunalne naknade
namijenjena su financiranju obavljanju ovih komunalnih djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje groblja i krematorija
- javna rasvjeta.
Sredstva komunalne naknade namijenjena su također i financiranju građenja objekata i uređeja
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komunalne infrastrukture.
Sredstva komunalne nakande mogu se odlukom Općinskog vijeća upotrijebiti i u svrhu građenja i
održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja
i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti
zgrada u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka.
Članak 12.
Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine:
- koje se nalaze u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka.
- koje se upotrebljavaju za djelatnost predškolskoga i osnovnog obrazovanja
- koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogastva,
- koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove djelatnosti.
Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.
Sredstva razmjerna iznosu komunalne naknade za koji se obveznik potpuno osolobađa obveze
plaćanja komunalne naknade, namiriti će se od sredstava ostvarnih na temelju zakupa i prodaje
nekretnina u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka.
Članak 13.
U slučaju nastanka izvanrednih okolnosti kojima su dovedene u pitanje sigurnost života i imovine
mještana, može se u pojedinačnim slučajevima odobriti potpuno ili djelomično oslobođanje od
plaćanja komunalne naknade.
Općinsko vijeće posebnom odlukom utvrditi će opće uvjete i kriterije za potpuno ili djelomično
oslobođenje u slučaju iz stavaka 1. ovoga članka.
Sredstva razmjerna iznosu komunalne naknade za koje se utvrdi potpuno ili djelomično oslobođenje,
namiriti će se sukladno članku 12. stavak 3. ove Odluke.
Članak 14.
Općinsko vijeće nakon donošenja Odluke o komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu u
skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 11. stavak 1. ove Odluke.
Programom iz stavka 1. ovoga članka obvezatno se utvrđuje:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja.
Općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću izvješće o
izvršenju Programa iz stavka 1. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu.
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik
Općine Satnica Đakovačka br:1/19.).
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka, a primjenjuje se od 1.1.2020.godine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-03/19-01/12
Ur.broj: 2121/06-02/19-1
Satnica Đakovačka, 19.12.2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Na temelju članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka
broj:1/09., 1/13. i 1/18.) općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 22. sjednici održanoj
dana 19. prosinca 2019. godine donosi
ODLUKU
o III. izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju poslovno-gospodarske zone za naselje Satnica Đakovačka
Članak 1.
U Odluci o osnivanju poslovno-gospodarske zone za naselje Satnica Đakovačka (Službeni glasnik
Općine Satnica Đakovačka, broj: 2/11. i 3/15.) članak 1. mijenja se i glasi:
"Poslovno-gospodarska zona Satnica Đakovačka utvrđena je Ciljanim izmjenama i dopunama
Prostornog plana Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 3/13.).
Poslovno-gospodarsku zonu čine katastarske čestice:
1. kč.br. 1746., k.o. Satnica Đakovačka, površine 131857 m2
2. kč.br. 1756., k.o. Satnica Đakovačka, površine 105661 m2
3. kč.br. 1748., k.o. Satnica Đakovačka u dijelu 3036 m2
4. kč.br. 1749., k.o. Satnica Đakovačka u dijelu 2753 m2
5. kč.br. 1750., k.o. Satnica Đakovačka u dijelu 2790 m2
ukupne površine 246097 m2 odnosno 24,6097 ha.".
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 302-01/19-01/07
URBROJ: 2121/06-02/19-1
Satnica Đakovačka, 19.12.2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
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Na temelju članka 30.stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine
broj:94/13. i 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine
broj:50/17.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj:1/09., 1/13. i 1/18.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 22. sjednici
održanoj dana 19. prosinca 2019. godine, donosi
Odluku o II. Izmjenama i dopunama
Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Satnica Đakovačka
Članak 1.
Iza članka 3. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj:1/18. i 11/18.) dodaje se članak 3.a koji glasi:
„ Korisnici usluge razvrstavaju se u kategorije:
- korisnika kućanstvo (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge kategorije 1.)
- korisnika koji nije kućanstvo (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge kategorije 2.)
Korisnik usluge kategorije 1. je korisnik javne usluge koji nekretninu koristi trajno ili povremeno u
svrhu stanovanja (uključujući i vlasnike nekretnina za odmor).
Korisnik usluge kategorije 2. je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju korisnika
kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti.“
Članak 2.
Iza članka 3.a dodaje se članak 3.b. koji glasi:
„ Korisnici usluge kategorije 2. razvrstani su u potkategorije prema djelatnostima:
I. Škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, bolnice, dnevne bolnice, ambulante, domovi za
starije osobe, ustanove socijalne skrbi i druge slične djelatnosti
II. Ova podkategorija obuhvaća djelatnosti koje nisu obuhvaćene ostalim točkama (na primjer: uredi,
javni uredi, agencije, banke, uredski prostori državne uprave, županijske i lokalne samouprave,
sudova, agencija, pošta, fondova i slično, humanitarne organizacije, osiguravajuća društva, odvjetnički
i javnobilježnički uredi, turističke agencije, objekti za igre na sreću, udruge, muzeji, galerije,
knjižnice, knjižare, izložbeni prostori, galerije, kina, kazališta, sportske dvorane, ambulante, trgovine
odjećom i obućom i drugom neprehrambenom robom, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih
proizvoda, obrtničke djelatnosti: frizerski salon, brijač, kozmetičar, stolar, vodoinstalater, električar,
automehaničar, autolimar, bravar, radione za popravak, ribarski obrti, keramičari i druge slične obrtne
djelatnosti, industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima te druge slične djelatnosti)
III. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja
usluge smještaja ali uz pripremu i/ili posluživanje hrane (na primjer: restoran, gostionica, zdravljak,
zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekti brze prehrane, kavana, pivnica, buffet,
kantina, pub, krčma, caffe bar, konoba, klet, kušaonica, pripremnica obroka – catering, objekt
jednostavnih usluga u kiosku i slično) te tržnica, benzinska postaja, trgovački centar i druge slične
djelatnosti
IV. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja
usluge smještaja i bez pripreme i/ili posluživanja hrane (na primjer: caffe bar, noćni klub, noćni bar,
disco klub i slično) te klub za zabavu na otvorenom, organizator javnih manifestacija, mesnica,

Stranica 7

Službeni glasnik

broj 9

ribarnica, prodavaonica mliječnih i suhomesnatih proizvoda, benzinska postaja, supermarket, trgovina
prehrambenom robom, trgovački centar i druge slične djelatnosti
V. Korisnici koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (fizička osoba – građanin koji iznajmljuje
sobu/apartman/kuću za odmor i slično)
VI. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju uslugu
smještaja (kamp, hotel, hostel, prenoćišta i slično)
VII. Luka, autobusni i željeznički kolodvor, zračne luke i druge slične djelatnosti
Korisnici usluge koji djelatnost obavljaju povremeno ili stalno u tijeku godine, izjednačeni su u
pravima i obvezama.
Ako se na istom obračunskom mjestu Korisnik usluge može razvrstati i u kategoriju 1. i u kategoriju 2,
Korisnik usluge je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za
Korisnika usluge kategorije 2, a o čemu je dužan u roku od 15 dana od nastupa navedene okolnosti
obavijestiti davatelja javne usluge. U protivnom obveza plaćanja ostaje sukladno ranijem zaduženju.
Ako se na istom obračunskom mjestu Korisnik usluge može razvrstati u više potkategorija Korisnika
usluge kategorije 2., Korisnik usluge je dužan plaćati samo jednu cijenu obvezne minimalne javne
usluge, a o čemu je dužan u roku od 15 dana od nastupa navedene okolnosti obavijestiti davatelja
javne usluge. U protivnom obveza plaćanja ostaje sukladno ranijem zaduženju.“.
Članak 3.
U članku 5. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj:1/18. i 11/18.) dodaje se stavak 7. koji glasi:
„ Standardna veličina i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada određuju se na način da
spremnik bude primjeren potrebi svakog pojedinog korisnika usluge.“.
Članak 4.
Iza članka 10. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj:1/18. i 11/18.) dodaje se članak 10.a i glasi:
„ Strukturu cijene javne usluge (CJU) čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog
komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne, ukoliko je ista
počinjena.
CJU = CMJU + C + UK
Pri čemu je:
CMJU – cijena obvezne minimalne javne usluge
C - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
UK – cijena ugovorne kazne
U cijenu javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga
povezanih s javnom uslugom uključeni su slijedeći troškovi:
 troškovi nabave i održavanje opreme,


troškovi prijevoza otpada,



troškovi obrade otpada,



troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta,
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Članak 5.
Iza članka 10.a dodaje se članak 10.b. koji glasi:
„ Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja usluge za sve Korisnike
usluge kategorije 1..
Cijena obvezne javne usluge jednaka je za sve Korisnike usluge kategorije 2. razvrstane unutar iste
potkategorije.
Cijena obvezne minimalne javne usluge za Korisnike usluge kategorije 1. određuje se na način da se
troškovi iz članka 10.a ove Odluke koje stvaraju korisnici u kategoriji 1. (kućanstva) podijele s
ukupnim brojem korisnika u kategoriji 1 (kućanstva).
Cijena obvezne minimalne javne usluge za Korisnike usluge kategorije 2. određuje se na način da se
troškovi iz članka 10.a ove Odluke koje stvaraju korisnici u kategoriji 2. (korisnici koji nisu
kućanstva) podijele s ukupnim brojem korisnika u kategoriji 2 (korisnicima koji nisu kućanstva).
Cijena obvezne minimalne javne usluge određuje se na način da se osigura pokriće troškova Davatelja
usluge, a koji troškovi su vezani za pružanje javne usluge, a nisu uključeni u cijenu javne usluge za
količinu predanog miješanog komunalnog otpada.“.
Članak 6.
Iza članka 10.b dodaje se članak 10.c. koji glasi:
„ Cijena obvezne minimalne javne usluge za Korisnike usluge kategorije 1. iznosi: 39,55 kuna U
cijenu iz prethodne stavke ovog članka uključen je PDV.“.
Članak 7.
Iza članka 10.c dodaje se članak 10.d koji glasi:
„ Cijena obvezne minimalne javne usluge za svaku potkategoriju Korisnika usluga kategorije 2. iznosi:
I.
Škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, bolnice, dnevne bolnice, ambulante,
domovi za starije osobe, ustanove socijalne skrbi i druge slične djelatnosti - cijena s
PDV-om iznosi 82,66 kn
II.

Ova podkategorija obuhvaća djelatnosti koje nisu obuhvaćene ostalim točkama (na
primjer: uredi, javni uredi, agencije, banke, uredski prostori državne uprave, županijske i
lokalne samouprave, sudova, agencija, pošta, fondova i slično, humanitarne organizacije,
osiguravajuća društva, odvjetnički i javnobilježnički uredi, turističke agencije, objekti za
igre na sreću, udruge, muzeji, galerije, knjižnice, knjižare, izložbeni prostori, galerije,
kina, kazališta, sportske dvorane, ambulante, trgovine odjećom i obućom i drugom
neprehrambenom robom, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda, obrtničke
djelatnosti: frizerski salon, brijač, kozmetičar, stolar, vodoinstalater, električar,
automehaničar, autolimar, bravar, radione za popravak, ribarski obrti, keramičari i druge
slične obrtne djelatnosti, industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima te druge slične
djelatnosti) – cijena s PDV-om iznosi 39,55 kn

III.

Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez
pružanja usluge smještaja ali uz pripremu i/ili posluživanje hrane (na primjer: restoran,
gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekti brze
prehrane, kavana, pivnica, buffet, kantina, pub, krčma, caffe bar, konoba, klet, kušaonica,
pripremnica obroka – catering, objekt jednostavnih usluga u kiosku i slično) te tržnica,
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benzinska postaja, trgovački centar i druge slične djelatnosti – cijena s PDV-om iznosi
82,66 kn
IV.

Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez
pružanja usluge smještaja i bez pripreme i/ili posluživanja hrane (na primjer: caffe bar,
noćni klub, noćni bar, disco klub i slično) te klub za zabavu na otvorenom, organizator
javnih manifestacija, mesnica, ribarnica, prodavaonica mliječnih i suhomesnatih
proizvoda, benzinska postaja, supermarket, trgovina prehrambenom robom, trgovački
centar i druge slične djelatnosti – cijena s PDV-om iznosi 39,55 kn

V.

Korisnici koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (fizička osoba – građanin koji
iznajmljuje sobu/apartman/kuću za odmor i slično) – cijena s PDV-om iznosi 39,55 kn

VI.

Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
pružaju uslugu smještaja (kamp, hotel, hostel, prenoćišta i slično) – cijena s PDV-om
iznosi 82,66 kn

VII.

Luka, autobusni i željeznički kolodvor, zračne luke i druge slične djelatnosti – cijena s
PDV-om iznosi 39,55 kn
Članak 8.

Iza članka 11. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj:1/18. i 11/18.) dodaje se stavak 11.a koji glasi:
„ Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C) obračunava se
temeljem digitalne evidencije o volumenu predanog miješanog komunalnog otpada:
-

za Korisnike usluge koji koriste zajednički spremnik:

 C = JCV × BP × U
-

Za Korisnike usluge koji samostalno koriste spremnik:

 C = JCV × BP
pri čemu je:
C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCV – jedinična cijena za pražnjenje/preuzimanje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada
izražena u kunama sukladno cjeniku
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno
podacima u Evidenciji
U – udio Korisnika usluge u korištenju spremnika (ukoliko Korisnik usluge koristi zajednički
spremnik).“.
Članak 9.
U članku 24. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj:1/18. i 11/18.) dodaje se stavak 2. mijenja se i glasi:
„Smatra se da je korisnik usluge postupio protivno ugovoru:
- ako ne koristi javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni
otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge
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-

ako ne dostavi davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge

-

ako ne predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični
otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog otpada

-

ako otpad ne prikuplja u odgovarajućim spremnicima i na to predviđenim mjestima

-

ako problematični otpad ne predaje u reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište

-

ako ne omogući pristup spremniku davatelju usluge na mjestu primopredaje u slučaju kada je
mjesto primopredaje otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge

-

ako ne postupa s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način da se ne dovodi u
pitanje zdravlje mještana i onečišćavanje okoliša

-

ako u roku 30 dana od korištenja novoizgrađene nekretnine, ili posebnog dijela takve
nekretnine ili prava na korištenje takve nekretnine, odnosno posebnog dijela, obavijestiti
davatelja usluge.“.
Članak 10.

U članku 24. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj:1/18. i 11/18.) dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja, a ne
smije biti veći od iznosa godišnje cijene obavezne minimalne javne usluge za kategoriju/podkategoriju
korisnika kojoj isti pripada.“.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka, osim članka 6. i 7. koji se primjenjuju od 1.ožujka 2020.godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆA
Klasa: 351-01/19-01/14
Urbroj: 2121/06-02/19-1
Satnica Đakovačka, 19.12.2019.

PRESJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.

Službeni glasnik

Stranica 11

broj 9

Temeljem članka 37. stavak 3. i 5. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine
broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik
Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13. i 1/18.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na
prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka svojoj 22.sjednici održanoj
dana 19.prosinca 2019.godine donosi

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka:
1. Ana Pile iz Satnice Đakovačke, Braće Radića 6.

Članak 2.
Ravnateljica se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana.
Članak 3.
Ravnateljica predstavlja i zastupa Dječji vrtić samostalno, te rukovodi poslovanjem, za svoj rad
odgovara Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka, osnivaču i nadležnom
Ministarstvu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 601-01/19-01/17
Ur.broj: 2121/06-02/19-1
Satnica Đakovačka, 19.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
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