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Temeljem članka 77. stavka 9. Zakona o 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

84/2021) i članka 47. Statuta općine Bebrina 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika 

Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) 

Općinski načelnik Općine Bebrina 

 

OČITOVANJE NA PRIJEDLOG IZMJENE 

CJENIKA JAVNE USLUGE 

 

Sukladno članku 77. stavku 9. Zakona o 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

84/2021) Općinski načelnik je dužan, prije nego 

je dana suglasnost na prijedlog cjenika odnosno 

prijedlog izmjene cjenika, provjeriti da je 

prijedlog cjenika u skladu sa Zakonom te da 

predložene cijene potiču korisnika usluge da 

odvojeno predaje biootpad, reciklabilni 

komunalni otpad, glomazni otpad i opasni 

komunalni otpad od miješanog komunalnog 

otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira 

biootpad, te se o provjerenom očitovati. 

Uvidom u dostavljeni prijedlog utvrđeno 

je da prijedlog cjenika sadrži elemente navedene 

u članku 77. stavku 8. kako slijedi: 

1. prijedlog cjenika s obrazloženjem iznosa 

cijene i izmjene cijene: 

Dostavljeni prijedlog cjenika i dopuna Prijedloga 

cjenika sadrži obrazloženje iznosa cijene, 

navedena je cijene minimalne javne usluge i 

usluge koje uključuje, troškove koje navedene 

usluge obuhvaćaju, te faktore koji su utjecali na 

cijenu pražnjenja spremnika i odredbe važećih 

akata temeljem kojih se iznos cijene javne usluge 

određuje. 

  

2. procjenu iznosa prosječnog računa 

sukladno prijedlogu cjenika, koji bi korisnik 

usluge bio dužan platiti davatelju usluge u 

obračunskom razdoblju prema odabranom 

kriteriju obračuna količine otpada: 

U dopuni prijedlogu cjenika javne usluge na 

području općine Bebrina u 2022. godini 

navedene su zapremnine spremnika, cijena 

obvezne minimalne usluge bez PDV-a i s PDV-

om po kategoriji korisnika, jedinična cijena 

pražnjenja bez PDV-a i s PDV-om, sveukupan 

iznos s PDV-om za jedan, dva i tri odvoza, te 

cijena PVC vreće s nazivom davatelja usluge za 

dodatne količine miješanog komunalnog otpada 

s PDV-om i bez PDV-a. Navedeni su iznosi 

prosječnog računa u kunama i eurima. 

 

3. izjavu osobe odgovorne za zastupanje 

davatelja usluge da je prijedlog cjenika u 

skladu s ovim Zakonom i Odlukom iz članka 

66. ovoga Zakona 

Prijedlogu cjenika priložena je izjava odgovorne 

osobe za zastupanje trgovačkog društva Jakob 

Becker d.o.o., Vrbskih žrtava 16, 35 207 Gornja 

Vrba Brankice Ristić da je prijedlog Cjenika u 

skladu sa zakonom i odlukom Općinskog vijeća 

općine Bebrina. 

 

4.  izvješće o provedenom savjetovanju s 

javnošću 

Priloženo je Izvješće o provedenom savjetovanju 

s javnošću iz kojeg je vidljivo da nije bilo 

primjedbi niti prijedloga na predložene cijene 

javne usluge, a koje je provedeno u razdoblju od 

1. srpnja 2022. godine do 1. kolovoza 2022. 

godine. U izvješću je navedeno da za vrijeme 

trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna 

primjedba/prijedlog javnosti na prijedlog cjenika 

pružanja usluge sakupljanja miješanog 

komunalnog otpada na području općine Berina, a 

koji dio predloženih cijena se odnosi na cijenu 

pražnjenja spremnika svih kategorija korisnika, 

odnosno na varijabilni dio računa. 

 

5. prijedlog datuma početka primjene cjenika 

U dopuni prijedloga cjenika s obrazloženjem 

iznosa cijene i izmjene cijene javne usluge 

navodi se da se novi cjenik počinje primjenjivati 

od 3. listopada 2022. godine. Budući da je prije 

primjene novog cjenika Davatelj usluge u obvezi 

objaviti suglasnost u službenom glasilu općine 

Bebrina i na svojim mrežnim stranicama, te 

obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i izmjeni 

cjenika 15 dana prije primjene cjenika i u istom 

roku cjenik dostaviti Ministarstvu, ovaj cjenik 

primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 

 

6. podatak o postotku promjene cijene u 

odnosu na važeću cijenu te razloge 

promjene cijene s obrazloženjem 
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U dopuni prijedloga cjenika s 

obrazloženjem iznosa cijene i izmjene cijene 

javne usluge navedeno je da se cijena 

varijabilnog dijela jednog preuzimanja povećava 

za 111%, s 4,50 kuna na 9,50 kuna za kategoriju 

kućanstvo. Za kategoriju koja nije kućanstvo za 

spremnik od 120 litara cijena se povećava za 53 

%, dok se kod spremnika od 1100 L cijena 

povećava za 119%. Razlozi promjene cijene 

navedeni su u prijedlogu cjenika i uzrokovani su 

povećanjem cijene goriva u iznosu od 40 %, 

cijene deponiranja i zbrinjavanja otpada za 60%, 

povećanja minimalne plaće za 10,29%, ostalih 

troškova amortizacije, rezervnih dijelova za 

kamione, HTZ opremu, troškove tekućeg 

održavanja strojeva, troškove struje, plina i ostale 

troškove. 

 

 

KLASA: 351-01/22-01/11 

URBROJ: 2178-2-01-22- 4 

Bebrina, 21. studenog 2022. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec. 

 

Temeljem članka 77. Zakona o gospodarenju 

otpadom („Narodne novine“ broj 84/2021) i 

članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine 

Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) Općinski 

načelnik Općine Bebrina daje 

 

  

SUGLASNOST NA PRIJEDLOG CJENIKA 

JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA 

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 

NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA 

 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na prijedlog Cjenika 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada na području Općine Bebrina trgovačkom 

društvu, ovlaštenom za prikupljanje i pružanje 

javne usluge na području općine Bebrina tvrtki 

“Jakob Becker” d.o.o., OIB 61584237142, 

Vrbska ulica 16, 35 207 Gornja Vrba koji se 

primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine. 

 

Članak 2. 

Prijedlog Cjenika javne usluge iz članka 

1. ove Suglasnosti prilaže se uz ovu Suglasnost i 

čini njen sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ova suglasnost stupa na snagu danom 

donošenja. 
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OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec. 
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Općina Bebrina    035/433-109   Ivan Brzić,  mag.ing.silv.univ.spec 

OIB: 52630455645       Općinski načelnik Općine Bebrina 

MB: 2575574    

 

Sjedište uredništva:   e-mail:    Urednik: 

Općina Bebrina    opcina@bebrina.hr  Ivana Penić, mag.iur. 

Bebrina 83        Pročelnik Jedinstvenog  

35254 Bebrina        upravnog odjela Općine 
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