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Predmet: Izmjena cijene obvezne minimalne javne usluge (COMJU) - OBRAZLOŽENJE 
 

Zakonom o gospodarenju otpadom (N.N.84/21) člankom 66. Zakona između ostalog propisano da je 
cijena obvezne minimalne javne usluge (COMJU) sastavni dio Odluke o načinu pružanja javne usluge (st.1. t.6), 
kao i odredbe o ugovornoj kazni (st.1. t.12). 

 
Nadalje, člankom 75. propisano je da: 

(1) Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge. 
(2) Strukturu cijene javne usluge čini: 
1. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i 
2. cijena obvezne minimalne javne usluge. 
 

Dopisom od 26.10.2022.godine obavijestili smo vas kako ćemo pristupiti izmjenama cjenika javne 
usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO). 

Razlozi izmjene cjenika su: 
- Povećanje cijene odlaganja MKO na odlagalištu Piškornica sa 540kn/T na 620kn/T tj. cca. 13%.  
- Povećanje troškova poslovanja (troškovi goriva, troškovi radne snage, troškovi usluga, troškovi najma 

itd.). 
Kako u strukturi otpada MKO čini 85% ukupno odloženog otpada naše tvrtke na odlagalištu Piškornica, 
morali smo pristupiti izmjeni cjenika, s time da predlažemo i određene promjene u određivanju 
strukture korisnika, a sve kako bi se u potpunosti uskladili sa zakonskim propisima. 
 

Također je trebalo uskladiti cjenik radi prelaska na euro, a iz istog razloga treba izmijeniti i Odluku. 
 

Zakon je dakle propisao da COMJU određuje predstavničko tijelo JLS, dok na varijabilni dio cijene 
(cijene po odvozu) daje suglasnost izvršno tijelo JLS. Međutim nemoguće je sagledati ukupni trošak za 
korisnike, ukoliko se ove dvije cijene ne stave u korelaciju jer je člankom 75. st. 5. Zakona propisano da: 
Omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u cijeni javne 
usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i 
ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, 
zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada. 

Člankom 76. st.1 Zakona također je propisano i slijedeće :  
Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te 

sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao 
ispuniti svoju svrhu. 



 
               

 

Iz navedenog proizlazi kako COMJU treba pokriti troškove tzv. hladnog pogona, a to ne može biti povezano 
s brojem članova kućanstva, već ta činjenica (broj članova kućanstva) djelomično utječe samo na varijabilni dio 
cijene javne usluge. 

Imajući u vidu gore izneseno predlažemo da cijena obvezne minimalne javne usluge bude određena u 
iznosu od 8,00 € za korisnike koji sami kompostiraju biootpad, odnosno u visini od 9,00 € za korisnike koji daju 
biootpad na organizirani odvoz.  

Cijene su izražene s PDV-om od 13%. 
Također moramo izmijeniti i ugovorne kazne budući da su one sastavni dio Odluke. 

 Visinu ugovornih kazni predlažemo da se podignu za otprilike isti postotak kao i COMJU. 
Nadalje, u cjeniku više neće biti kriterija „broj članova domaćinstva“ pa samim time neće biti niti popusta po 
toj osnovi, već predlažemo da taj kriterij svedemo na „veličinu spremnika“ kao bismo ispoštovali temeljnu 
ideju Zakona, a to je da u varijabilnom dijelu cijene osnova za plaćanje bude: 
-  Volumen spremnika x broj pražnjenja MKO 
Tako predlažemo da jednočlana domaćinstva budu zadužena s spremnikom od 60 l, dvočlana domaćinstva 
spremnikom od 80 L, a kućanstva s tri i više članova domaćinstva imaju kao i do sada zaduženje sa spremnikom 
od 120 L. Također će povremeni korisnici biti zaduženi sa spremnikom od 60 L. 
Svi će korisnici u stvarnosti zadržati postojeće spremnike. 
Varijabilni dio cijene ili cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, po ovom prijedlogu će činiti 
25% ukupne cijene što smatramo dovoljno stimulativnim za korisnike na odvajanje otpada. 
 Iako će izmjena varijabilnog dijela cijene biti tek određena nakon što se usvoji nova CMOJU u prilogu dajemo 
cjeloviti cjenik kako bi on trebao izgledati kada se sve procedure završe. 
 Predlažemo da se s primjenom novog cjenika (i fiksni i varijabilni dio) krene od 01.03.2023.godine s 
obzirom na dugotrajne procedure donošenja (30 dana javnog savjetovanja za Odluku o načinu pružanja javne 
usluge na području općine (fiksni dio cijene) i još nakon toga 30 dana savjetovanja kojeg objavljuje naša tvrtka 
(varijabilni dio cijene).   
 

direktor 
         Goran Gregurek 
 
 
 
 
U prilogu dostavljamo:   
 
- Odluku o načinu pružanja javne usluge na području općine s predloženim izmjenama 
- Tablični prikaz starih i novih cijena s prikazom procjene iznosa prosječnog računa sukladno prijedlogu 
cjenika, koji bi korisnik usluge bio dužan platiti davatelju javne usluge u obračunskom razdoblju za 1 i 2 odvoza 
mjesečno (trenutačna i nova struktura korisnika u Općini) 
- Cjeloviti prijedlog novog cjenika javne usluge sakupljanja otpada 
  
 
 
 
 


