
                      - P R I J E D L O  G - 

Na temelju članka 66.  Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i 
članka 29. Statuta Općine Pitomača (“Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21), 
Općinsko vijeće Općine Pitomača na __. sjednici održanoj dana________2022. godine donijelo 
je 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  

komunalnog otpada na području općine Pitomača 
 

Članak 1. 
U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području 

općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 2/22) (u daljnjem tekstu: Odluka) u 
članku 22. stavku 4. riječi: „47,50 HRK (slovima: četrdeset sedam kuna i pedeset lipa)“ 
zamjenjuju se riječima: „53,34 HRK (slovima: pedeset tri kune i trideset četiri lipa) / 7,08 eura 
(slovima: sedam eura i osam centi)1“. 

U članku 22. stavku 5. riječi: „62,00 HRK (slovima: šezdeset dvije kune)“ zamjenjuju se 
riječima: „69,99 HRK (slovima: šezdeset devet kuna i devedeset devet lipa) / 9,29 eura 
(slovima: devet eura i dvadeset devet centi)1.“. 

 
Članak 2. 

U članku 23. stavku 1. riječi: „9,00 kuna (slovima: devet kuna)“ zamjenjuju se riječima: 
„11,30 kuna (slovima: jedanaest kuna trideset lipa) / 1,50 eura (slovima: jedan euro pedeset 
centi)1. 

 
Članak 3. 

U članku 25. stavku 1. točki 1. riječi: „300,00 kuna“ zamjenjuje se riječima: „35,00 
eura“. 

U točki 2. riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „65,00 eura“. 
U točki 3. riječi: „100,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „10,00 eura“. 
U točki 4. riječi: „200,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „25,00 eura“. 
U točki 5. riječi: „200,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „25,00 eura“. 
U točki 6. riječi: „200,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „25,00 eura“. 
U točki 7. riječi: „300,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „35,00 eura“. 
U točki 8. riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „65,00 eura“. 
U točki 9. riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „65,00 eura“. 
U točki 10. riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „65,00 eura“. 

 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača, osim članka 3. ove Odluke koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene 
valute u Republici Hrvatskoj. 

 
KLASA:  
URBROJ: 2189-16-22-1 
Pitomača, ________2022. 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                              PREDSJEDNIK: 
      Rikard Bakan, mag.oec 

1 Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  

 



 


