
Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21) i članka 30. 

Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/21), Općinsko vijeće 

Općine Marija Bistrica na 8. sjednici održanoj 26. svibnja 2022. godine donosi 

 

 

Odluku o dopuni  

ODLUKE 

o načinu pružanja javne usluge 

 

 
 

Članak 1. 

U Odluci o načinu pružanja javne usluge od 31. siječnja 2022. godine (Službeni glasnik Općine Marija 

Bistrica br. 2/22) iza članka 22. dodaje se naslov i članak 22. a, kako slijedi:  

 

 

 

Kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime jedinica lokalne samouprave preuzima obvezu 

sufinanciranja cijene javne usluge 

 

Članak 22. a 

 

(1) Općina Marija Bistrica preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge u 100%-tnom iznosu za 

kategoriju korisnika – kućanstvo korisnika zajamčene minimalne naknade (ZMN) prema 

propisima o socijalnoj skrbi, koji imaju prebivalište na području općine Marija Bistrica. 

(2) Općina Marija Bistrica preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge u  40%-tnom  iznosu 

za kategoriju korisnika - kućanstvo u kojem su svi članovi kućanstva stariji od 65 godina i/ili 

osobe s invaliditetom s utvrđenim stupnjem invaliditeta od minimalno 80% te im prihodi po 

članu kućanstva ne prelaze 2.000,00 kn mjesečno. 

(3) Status iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dokazuje se dostavom preslika osobnih iskaznica svih 

članova kućanstva koji na obračunskom mjestu (zaduženoj adresi nekretnine) imaju prijavljeno 

prebivalište te dostavom dokaza o utvrđenom stupnju invaliditeta i o visini prihoda. Po 

zaprimanju zahtjeva i popratne dokumentacije Općina Marija Bistrica pristupa provjeri podataka. 

(4) Načelnik Općine Marija Bistrica vodi popis korisnika usluge u čije ime je Općina Marija Bistrica 

preuzela obvezu plaćanja cijene javne usluge ili obvezu sufinanciranja cijene javne usluge koji 

sadrži sljedeće podatke: korisnik usluge, obračunsko mjesto, obračunsko razdoblje, iznos cijene 

javne usluge koji je Općina Marija Bistrica platila davatelju javne usluge. Navedeni popis 

korisnika potrebno je redovito ažurirati te ga dostavljati davatelju usluge. 

(5) Na temelju popisa iz stavka 1. točke 4. ovoga članka davatelj usluge ispostavlja Općini Marija 

Bistrica jedinstveni mjesečni račun za specifikacijom cijene pojedinačno po korisniku, za sve 

korisnike. 

 

 

 

 



 

 

Članak 2. 

(1) Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge objavit će se u Službenom 

glasniku Općine Marija Bistrica te stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku.  

(2) Ova Odluka će se dostaviti nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja. 

 

 

 

 

 

 

Potpredsjednica 

Općinskog vijeća 

 

Katica Habazin, dr. vet. med. 

 

 

 

KLASA: 363-01/22-01/3 

URBROJ: 2140-22-02-22-1 

Marija Bistrica, 26. svibnja 2022. godine 

 

 

 

 

 


