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2020.

S A D R Ž A J

GRAD NOVSKA
AKTI GRADONAČELNIKA

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Grada Novske za 2019. godinu 878

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

55. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o mjerilima za određivanje plaće gradona-
čelnika i zamjenika gradonačelnika Grada
Petrinje koji profesionalno obnašaju svoju
dužnost 886

KOLEKTIVNI UGOVOR

1. Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za služ-
benike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Petrinje 887

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

11. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Hrvatska Dubica 887

12. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Hrvatska Dubica 889

13. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
tijekom 2019. godine 890

14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u ostalim druš-
tvenim djelatnostima tijekom 2019. godine 890

15. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa utroška sredstava od prodaje
kuća i stanova u državnom vlasništvu na
području Općine Hrvatska Dubica tijekom
2019. godine 890

16. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa utroška sredstava ostvarenih od
jednokratnih naknada za promjenu namje-
ne poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske tijekom 2019. godine 891

17. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine Hr-
vatska Dubica tijekom 2019. godine 891

18. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa potpora u poljoprivredi tijekom
2019. godine 891

19. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa utroška sredstava ostvarenih od
šumskog doprinosa tijekom 2019. godine 892

20. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa utroška sredstava ostvarenih
prodajom, zakupom i koncesijom poljo-
privrednog zemljišta u vlasništvu države
2019. godine 892

21. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi tijekom
2019. godine 892

22. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu tijekom
2019. godine 892

23. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu op-
ćinske načelnice Općine Hrvatska Dubica
za period lipanj - prosinac 2019. godine 893

24. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
tijekom 2019. godine 893

25. Program o izmjeni Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi tijekom 2020. godine 893

26. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom
Općine Hrvatska Dubica tijekom 2020. godine 894

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

9. Odluka o dopunama Odluke o imenovanju
članova Stožera civilne zaštite Općine Sunja 898

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

3. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinja-
vanja miješanog komunalnog otpada na
području Općine Topusko 898

- Cjenik usluga prikupljanja, odvoza i zbri-
njavanja miješanog komunalnog otpada 899

KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

1. Obavijest 899

2. Obavijest 900

3. Cjenik usluga prikupljanja, odvoza i zbri-
njavanja miješanog komunalnog otpada 900
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C J E N I K 
usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 

miješanog komunalnog otpada

KUĆANSTVA - FIZIČKE OSOBE

Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne 
minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) koju 
plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog 
otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu 
predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni 
dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan 
je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne 
usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni 
dio cijene) je nepromjenjiva na području davatelja javne 
usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog 
otpada i dio je cijene javne usluge koja osigurava da bi 
sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti 
svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju 
primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomsko 
održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu 
pružanja javne usluge. 

 CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE 
IZNOSI 40,80 kn (fiksni dio za kućanstva - fizičke 
osobe)

Varijabilni dio cijene je promjenjiv i ovisi o broju 
pražnjenja spremnika za odvoz miješanog komunalnog 
otpada na području pružatelja javne usluge odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, a gdje je 
osnovica za izračun cijene volumen spremnika.

 VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,03 kn/L 
spremnika

GOSPODARSTVO - PRAVNE OSOBE

Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne 
minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) koju 

plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog 
otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu 
predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni 
dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan 
je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne 
usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni 
dio cijene) je nepromjenjiva na području davatelja javne 
usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog 
otpada i dio je cijene javne usluge koja osigurava da bi 
sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti 
svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju 
primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomsko 
održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu 
pružanja javne usluge. 

 CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE 
IZNOSI 0,56 kn/ po L zaduženog spremnika 
(fiksni dio za gospodarstvo - pravne osobe)

Varijabilni dio cijene je promjenjiv i ovisi o broju 
pražnjenja spremnika za odvoz miješanog komunalnog 
otpada na području pružatelja javne usluge odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, a gdje je 
osnovica za izračun cijene volumen spremnika.

 VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,03 kn/L 
spremnika

Primjena Cjenika je od 1. 5. 2020. godine.

Navedene cijene su bez PDV-a. 

KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.
Ponikvari 77a, 44415 Topusko

OIB: 47945293196

UR.BR.: 22/2020
Dana 9. ožujka 2020.

Direktor
Kristian Kuzmić, v.r.

KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

1.
Predmet: Cjenik javne usluge prikupljanja, odvoza 

i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

O B A V I J E S T

Sukladno članku 33. stavku 6. i 7. Zakona o održi-
vom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 
94/13 i 73/17) trgovačko društvo Komunalno Topusko 
d.o.o. dostavilo je dana 25. 2. 2020. godine izvršnom 
tijelu Općine Topusko Zahtjev za suglasnost na cjenik 
javne usluge prikupljanja i zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada (Ur.br.: 22/2020).

Izvršno tijelo Općine Topusko se po predmetnom 
izjasnilo u roku od 15 dana od dana dostave te je dana 
suglasnost 9. 3. 2020. godine na navedeni Cjenik.

KOMUNALNO TOPUSKO D.O.O.
PONIKVARI 77A
44415 TOPUSKO

OIB: 47945293196

UR.br.: 39/2020

Direktor:
Kristian Kuzmić v.r.
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2.
Predmet: Cjenik javne usluge prikupljanja, odvoza 

i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

O B A V I J E S T

Sukladno članku 33. stavku 6. i 7. Zakona o održi-
vom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 
94/13 i 73/17) trgovačko društvo Komunalno Topusko 
d.o.o. dostavilo je dana 25. 2. 2020. godine izvršnom 
tijelu Općine Gvozd Zahtjev za suglasnost na cjenik 
javne usluge prikupljanja i zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada (Ur.br.: 22/2020).

Izvršno tijelo Općine Gvozd nije se po predmet-
nom izjasnilo u roku od 15 dana od dana dostave te 
se smatra da je suglasnost dana sukladno članku 33. 
stavku 8. naprijed navedenog Zakona.

KOMUNALNO TOPUSKO D.O.O.
PONIKVARI 77A
44415 TOPUSKO

OIB: 47945293196

Direktor:
Kristian Kuzmić v.r.

3.
C J E N I K 

usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog komunalnog otpada

KUĆANSTVA - FIZIČKE OSOBE

Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne 
minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) koju 
plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog 
otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu 
predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni 
dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan 
je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne 
usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni 
dio cijene) je nepromjenjiva na području davatelja javne 
usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog 
otpada i dio je cijene javne usluge koja osigurava da bi 
sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti 
svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju 
primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomsko 
održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu 
pružanja javne usluge. 

 CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE 
IZNOSI 40,80 kn (fiksni dio za kućanstva - fizičke 
osobe)

Varijabilni dio cijene je promjenjiv i ovisi o broju 
pražnjenja spremnika za odvoz miješanog komunalnog 

otpada na području pružatelja javne usluge odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, a gdje je 
osnovica za izračun cijene volumen spremnika.

 VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,03 kn/L 
spremnika

GOSPODARSTVO - PRAVNE OSOBE

Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne 
minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) koju 
plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog 
otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu 
predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni 
dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan 
je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne 
usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni 
dio cijene) je nepromjenjiva na području davatelja javne 
usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog 
otpada i dio je cijene javne usluge koja osigurava da bi 
sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti 
svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju 
primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomsko 
održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu 
pružanja javne usluge. 

 CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE 
IZNOSI 0,56 kn/ po L zaduženog spremnika 
(fiksni dio za gospodarstvo - pravne osobe)

Varijabilni dio cijene je promjenjiv i ovisi o broju 
pražnjenja spremnika za odvoz miješanog komunalnog 
otpada na području pružatelja javne usluge odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, a gdje je 
osnovica za izračun cijene volumen spremnika.

 VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,03 kn/L 
spremnika

Primjena Cjenika je od 1. 5. 2020.

Navedene cijene su bez PDV-a.

KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.
Ponikvari 77a, 44415 Topusko

OIB: 47945293196

UR.BR.: 37/2020
Dana 26. ožujka 2020.

Direktor:
Kristian Kuzmić v.r.

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari, 
Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač: 
Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: 
glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi i u 
nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.


