
 

 
 

 

    REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA   

    OPĆINA BRCKOVLJANI 

  

KLASA: 023-05/20-01/31 

URBROJ:238/04-20-1 

Dugo Selo, 15.05.2020. 

 

Na temelju članka 33. stavak 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" 

br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) sukladno zahtjevu  tvrtke MULL TRANS d.o.o., za prijevoz, 

špediciju, trgovinu i zastupanje  za izdavanje suglasnosti na primjenu cjenika za obavljanje 

javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Brckovljani, zamjenik Općinskog 

načelnika koji obnaša dužnost Općinskog  Općine Brckovljani  daje slijedeću:  

 

  S U G L A S N O S T  

 na primjenu  cjenika za obavljanje  

 javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Brckovljani 

  

Članak 1.  

Temeljem Zaključka Općinskog vijeća Općine Brckovljani (KLASA:023-05/20-01/27 

URBROJ: 238/04-20-7 od 14.05. 2020.) daje se suglasnost na primjenu cjenika za obavljanje  

javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada sa područja Općine Brckovljani, prema zahtjevu koncesionara broj 10/2020 

od 03.04.2020. godine.   

Članak 2.  

Također se daje suglasnost za naplatu ugovorne kazne koja je određena Odlukom o načinu 

pružanja javne  prikupljanja miješanog  komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Brckovljani ( KLASA: 363-01/18-01/14, URBROJ:238/04-18-1 

od 31.01.2018. godine).  



 

Članak 3.  

Fiksni dio  cijene prema  cjeniku primjenjivati će se od 01. kolovoza 2020. godine, dok će 

varijabilni dio cijene započet sa primjenom od 01. siječnja 2021. godine.  

 

Članak 4.  

Jedinične cijene za javnu uslugu iz točke 1. za sve korisnike na području Općine iskazane su 

tablici, Prilog br. 1,  koja je sastavni dio ove suglasnosti.  

Članak 5.  

Davatelj javne usluge sukladno odredbama članka 33. stavak 5. Zakona o gospodarenju 

otpadom dužan je cijenu javne usluge objaviti na svojoj mrežnoj stranici.  

Davatelj javne usluge dužan je do 30.06.2020. godine obavijestiti korisnike/građane o 

promjenama cijena prije nego što se počnu primjenjivati.  

 

Članak 6.  

Primjenom  novog Cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine 

Brckovljani prestaje važiti Suglasnost na primjenu cjenika za obavljanje javne usluge 

prikupljanja odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada sa područja Općine Brckovljani (KLASA: 023-05/18-01/71, URBROJ:238/04-18-1 od  

25.07.2018.) 

 

Članak 7.  

Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. kolovoza 2020. 

godine prema novom cjeniku, (za fiksni dio cijene), dok za (varijabilni dio cijene)  primjena 

počinje teći od 01. siječnja 2021. godine, te će se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Brckovljani.  

                                                                     

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA  

                                                                               KOJI OBNAŠA DUŽNOST 

                                                                                    OPĆINSKOG NAČELNIKA 

                                                                               Stjepan Horvat v.r. 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:  

1. MULL TRANS d.o.o. Mokrice 180/C, Oroslavje 

2. Pismohrana, ovdje  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


