
Na temelju članka 66.Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/2021.) i članka 

32. Statuta općine Oriovac ( Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 

10/19,7/13,4/18,11/21) , Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 9.sjednici održanoj 

19.07.2022.godine , donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

Odluke o načinu pružanja javne usluge 

sakupljanja  komunalnog otpada na području općine Oriovac 

 

Članak 1. 

U Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine 

Oriovac ( Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 11/22) članak 23. briše se u cijelosti 

i glasi: 

„ Cijena javne usluge 

1) Strukturu cijene javne usluge čini : cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena javne 

usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada. 

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada određuje se 

prema izrazu: CJU=MJU+C , gdje je : C= cijena javne usluge,  

            MJU = cijena obvezne  minimalne javne usluge. 

 

Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene za obračunsko 

mjesto i obračunsko razdoblje , osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se 

nekretnina trajno ne koristi u smislu članka 71.Zakona. 

 

2) Cijena obvezne minimalne usluge pokriva troškove javne usluge koju je potrebno 

osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu 

poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“ , načela 

ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti , redovitosti i kvalitete pružanja javne 

usluge sukladno Zakonu , ovoj Odluci i drugim propisima. 

 

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena 

je na čitavom području primjene ove Odluke i iznosi: 

 

37,00 kuna (slovima:tridesetsedamkuna) mjesečno bez PDV-a 

 

 

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je 

na čitavom području primjene ove Odluke i iznosi: 

         

42,00 kune(slovima:četrdesetdvijekune) mjesečno bez PDV-a , bez obzira na 

volumen spremnika 

 



3) Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se 

razmjerno količini predanog otpada , sukladno kriteriju iz članka 5. ove Odluke , 

odnosno podatcima iz evidencije o predanom otpadu. 

 

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada određuje se 

prema izrazu: 

C= JCV x BP x U 

Gdje je : 

C = cijena javne usluge za količinu predanog miješanog otpada izražena u kunama; 

JCV = jedinična cijena za pražnjenje određenog volumena spremnika miješanog 

komunalnog otpada , izražena u kunama sukladno Cjeniku; 

BP = broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom 

razdoblju  sukladno podacima u evidenciji; 

U = udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika. 

 

4) Kad jedan korisnik javne usluge samostalno koristi spremnik , udio korisnika javne 

usluge u korištenju spremnika iznosi 1.Kad više korisnika javne usluge zajednički 

koriste spremnik , zbroj udjela svih korisnika , određenih međusobnim sporazumom ili 

prijedlogom davatelja javne usluge , mora iznositi 1.“ 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ORIOVAC 

 

KLASA: 024-02/22-02/48 

URBROJ: 2178-10-03-22-1 

 

Oriovac,  19.07.2022. godine.                                                     

 

                                                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 

                                                                                                  VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC: 

                                                                                    Matija Jošić , mag.phil.et.univ.bacc.relig. 

 

 

 

 


