
 

KLASA: 551-06/21-02/1 
URBROJ: 2182/09-21-01 
Oklaj, 13. rujna 2021. godine 
 
Temeljem članka 50. Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 01/21 i 04/21) 
i članka 11. Odluke o izvršenju proračuna Općine Promina za 2021. godinu (Službeno glasilo 
Općine Promina 06/20) raspisuje 

Javni poziv domaćinstvima s područja Općine Promina o ostvarivanju prava na 
sufinanciranje odvoza komunalnog otpada u 2021. godini 

  
Pozivaju se domaćinstva s područja Općine Promina čija ukupna mjesečna primanja iznose 
2.500,00 kuna neto i manje, da podnesu zahtjev za ostvarivanjem prava na sufinanciranje 
odvoza komunalnog otpada u 2021. godini. 

Sufinancira se dio fiksnoga dijela odvoza komunalnog otpada prema računu komunalnog 
trgovačkog društva nadležnog za odvoz komunalnog otpada za Općinu Promina za svako 
domaćinstvo koje zadovoljava uvjete sufinanciranja. 

Pravo na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada ostvaruju domaćinstva koja na javni poziv 
podnesu pisani zahtjev, a pod uvjetom da ne koriste pravo na naknadu za troškove stanovanja 
te ostvaruju mjesečna primanja jednaka ili manja od 2.500,00 kn neto. 

  
KAKO OSTVARITI PRAVO NA SUFINANCIRANJE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA: 
  
Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada domaćinstva koja ostvaruju 
to pravo moraju podnijeti pisani zahtjev jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina svaki 
radni dan od 08:00 do 14:00 sati ili poštom na adresu Općina Promina, Put kroz Oklaj 144, 
22303 Oklaj, i to od 13. rujna do 30. rujna 2021. godine.  
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada može se 
preuzeti u prostorijama Općine Promina i na internet stranici Općine Promina 
www.promina.hr. 

Uz zahtjev je potrebno priložiti: 

• Uvjerenje o prebivalištu za sve osobe prijavljene na adresi podnositelja zahtjeva 
• Uvjerenje porezne uprave o visini primitaka i dohodaka za sve osobe prijavljene na 

adresi podnositelja zahtjeva 
• Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina o nepostojanju dospjelog 

duga prema Općini Promina 
• Potvrda tvrtke Eko Promina d.o.o. o nepostojanju dospjelog duga 



POSTOTAK SUFINANCIRANJA I POČETAK SUFINANCIRANJA 
  
Postotak sufinanciranja odredit će se posebnom odlukom općinskom načelnika, nakon 
provedenog javnog poziva. 

Korisnicima koji u roku podnesu Zahtjev i valjanu dokumentaciju, umanjit će se obveza 
plaćanja računa, sukladno Zaključku Općinskog načelnika o ostvarivanju prava na 
sufinanciranje odvoza komunalnog otpada. 

 

 

Općinski načelnik: 

Tihomir Budanko 


