Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine
br. 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br.
50/2017) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
br.5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Tisno svojoj 7.
sjednici održanoj dana 28.svibnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.
U odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) u članku 65. iza
riječi „ Odluke ‟, znak „ . “ briše se, te se dodaju riječi „čine njen sastavni dio.‟
Članak 2.
U članku 68. stavak 1. mijenja se i glasi:
„ Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Tisno, a stupa na snagu u roku od 8
dana od objave osim odredbi utvrđenih člancima 70. i 71. ove Odluke, koje stupaju na snagu
na dan određen navedenim člancima. ‟
Članak 3.
U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi:
„ Davatelj javne usluge obvezan je donijeti cjenik javne usluge, u za to predviđenom
zakonskom roku. “
U članku 69. stavku 2. iza riječi ,, snagu ‟ dodaju se riječi ,, najkasnije do ‟.
Članak 4.
U članku 70. iza riječi ,,snagu‟ , riječi ,,danom stupanja na snagu ove Odluke‟ zamjenjuju se
riječima ,, u trenutku pribavljanja odgovarajuće infrastrukture i opreme, a najkasnije do 01.
studenog 2018. godine. ‟ .
Članak 5.
Članak 72. mijenja se i glasi:
,, Danom stupanja na snagu Cjenika javne usluge, prestaju važiti Opći uvjeti isporuke
komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada Ježinac d.o.o. od 04. srpnja 2013.
godine.‟

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Tisno.
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