
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, 
Općinska načelnica Općine Viškovo dana 28. studenog 2019. godine raspisuje: 
 

JAVNI POZIV 
ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE 

 
 
1. PRAVNA OSNOVA 
Planom gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Službene 
novine Općine Viškovo“ br. 9/18) kao jedna od mjera gospodarenja otpadom na području Općine 
Viškovo je definirana i mjera: Osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja. 
 
 
2. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA 
Predmet Javnog poziva je dodjela kompostera za kućno kompostiranje mještanima Općine Viškovo 
bez naknade.  
 
Javnim pozivom dodjeljuje se: 
 - komposter od 350 litara (dimenzija 810x810x740mm) - ukupno 86 komada. 
Komposteri su proizvedeni od polietilena. Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. 
Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju bez 
uporabe alata. Komposteri su pakirani u kartonsku ambalažu. 
 
Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme te poticanje kućnog kompostiranja na području 
općine Viškovo s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada. 
 
 
3. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI ZAHTJEVA MORAJU UDOVOLJITI 
Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje iz točke 2. ovog Javnog poziva ima 
fizička osoba koja podnese cjelovit zahtjev te zadovoljava slijedeće uvjete: 
- ima prebivalište na području Općine Viškovo, 
- obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta, 
- nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Viškovo s bilo koje osnove, 
- raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta, 
- nije mu dodijeljen komposter tijekom 2013. i 2014. godine temeljem Ugovora zaključenog sa KD 
ČISTOĆA d.o.o., Rijeka. 
 
Ispunjenje navedenih uvjeta provjerava Općina Viškovo uvidom u registar obveznika komunalne 
naknade te informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova i evidenciju osoba koje su sklopile 
Ugovor za dodjelu kompostera sa KD Čistoća d.o.o. Rijeka. 
 
Napomena: 
 
Jedna fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Javnog poziva te ima pravo 
na dodjelu jednog kompostera po kućanstvu. 
Korisnici kojima je dodijeljen komposter tijekom 2013. i 2014. godine temeljem Ugovora 
zaključenog sa KD ČISTOĆA d.o.o., Rijeka, Dolac 14 nemaju pravo dodjele kompostera po ovom 
Javnom pozivu.  
 
 
 
 



4. OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV 
Podnositelj prijave na ovaj Javni poziv mora priložiti:  
1.) Cjelovito popunjen Zahtjev za dodjelu kompostera (Prilog 1), vlastoručno potpisan od strane 
podnositelja zahtjeva; 
 
Zahtjev za dodjelu kompostera može se preuzeti u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo u 
uredovno radno vrijeme za stranke i na službenoj web stranici općine: www.opcina-viskovo.hr 
 
 
5. DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA 
Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se:  
- osobno u pisarnicu Općine Viškovo, Viškovo, Vozišće 3, u uredovno radno vrijeme za stranke ili 
- na e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr 
 
Napomena: 
 
Vrijeme podnošenje zahtjeva je sat i minuta kada je zahtjev osobno predan u pisarnicu Općine 
Viškovo (evidentira se u pisarnici od strane službene osobe te se podnositelju zahtjeva izdaje 
potvrda o zaprimanju), odnosno sat i minuta kada je e-mail sa zahtjevom evidentiran na serveru 
Općine Viškovo. 
 
Zahtjevi zaprimljeni putem pošte neće se razmatrati. 
 
 
6. ROKOVI ZA DOSTAVU 
Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom javnog poziva 2. prosinca 2019. godine, a završava 
podjelom svih raspoloživih kompostera (86 komada) o čemu se objavljuje obavijesti o zatvaranju 
Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Općine Viškovo (www.opcina-viskovo.hr). 
 
 
7. OBRADA ZAHTJEVA I DODJELA KOMPOSTERA 
Podnositelju zahtjeva koji udovoljava općim uvjetima Javnog poziva te je ostvario pravo na dodjelu 
kompostera (korisnik) izdaje se Odluka o dodjeli kompostera u roku od 30 (trideset) dana od dana 
zaprimanja zahtjeva. 
 
Komposteri se dodjeljuju korisnicima prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva (vrijeme podnošenja 
zahtjeva) do isteka svih raspoloživih kompostera. 
 
Odluka o odbijanju zahtjeva izdaje se roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva: 
- podnositeljima zahtjeva koji ne zadovoljavaju opće uvjete iz točke 3. ovog Javnog poziva,  
- podnositeljima zahtjeva koji su zahtjev dostavili putem pošte, odnosno na neki drugačiji način od 
onog definiranog točkom 5. ovog javnog poziva, 
- podnositeljima zahtjeva čiji su zahtjevi dostavljeni nakon zatvaranja javnog poziva, odnosno objave 
obavijesti o zatvaranju Javnog poziva, 
- ukoliko nema više raspoloživih kompostera, odnosno izdano je već 86 Odluka o dodjeli kompostera. 
 
 
8. PREUZIMANJE KOMPOSTERA 
Komposteri se preuzimaju u reciklažnom dvorištu Viškovo na adresi Marinići bb, Viškovo (u sklopu 
radne zone Marinići) u uredovno radno vrijeme reciklažnog dvorišta: 
- utorak i četvrtak od 17 do 20 sati 
- srijeda i subota od 9 do 13 sati 



Napomena: 
 
Komposteri se mogu preuzeti SAMO osobno od strane korisnika uz predočenje Odluke o dodjeli 
kompostera te osobne iskaznice korisnika. 
 
Prije preuzimanja kompostera korisnik je dužan potpisati izjavu o preuzimanju kompostera. 
 
 
9. UVJETI KORIŠTENJA 
Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera dužni su: 
- koristiti komposter u svrhu provođenja kućnog kompostiranja, 
- koristiti komposter u okućnici objekta za koji je izdana Odluka o dodjeli kompostera, 
- komposter osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto, 
- koristiti komposter u krugu objekta za koji plaća komunalnu naknadu i na čijoj adresi ima prijavljeno 
prebivalište, 
- pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera. 
 
 
10. OSTALE INFORMACIJE 
- Ovaj Javni poziv objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici (www.opcina-viskovo.hr) te na oglasnoj 
ploči Općine Viškovo.  
 
- Zahtjevi se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.  
 
- Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Općini Viškovo u uredovno 
radno vrijeme na telefon: 051/503-785 ili na e-mail: zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr 
 
- Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Općina 
Viškovo kao tijelo javne ovlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup 
informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U 
cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti Općina Viškovo, objavljuje sve donesene akte na 
službenoj internetskoj stranici i/ili u službenim novinama Općine Viškovo.  
Slijedom navedenog, smatrat će se da je pravna ili fizička osoba, podnošenjem Zahtjeva na Javni 
poziv,  a koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje 
javnom objavom na internetskim stranicama i/ili u službenim novinama Općine Viškovo, a u svrhu za 
koju su prikupljeni. 
Također se smatra da je pravna ili fizička osoba, podnošenjem Zahtjeva, a koji sadrži njegove osobne 
podatke, dao privolu Općini Viškovo da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka obrađuje i koristi 
osobne podatke navedene na Zahtjevu isključivo u svrhu dodjele kompostera za kućno 
kompostiranje. 
 
 
KLASA: 351-02/19-01/08 
URBROJ: 2170-09-06/05-19-2 
VIŠKOVO, 28. studenog 2019. godine 

                                                                                           Općinska načelnica: 
 

                                                                                             Sanja Udović, dipl. oec., v.r. 
 
 
Prilog: 
- Zahtjev za dodjelu kompostera (Prilog 1) 


