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Na temelju članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 84/21) i članka 

40. Statuta Općine Gorjani (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 6/21, 1/22, 2/22) Općinski 

načelnik Općine Gorjani dana 16. kolovoza 2022. daje 

 

OČITOVANJE 

o Cjeniku javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gorjani 

 

Članak 1. 

Davatelj usluge prikupljanja komunalnog otpada Univerzal d.o.o., za komunalne djelatnosti, 

Vladimira Nazora 68, Đakovo, dostavio je sukladno članku 77. stavcima 5. i 8. Zakona o 

gospodarenju otpadom zahtjev za izdavanje suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Gorjani. 

 

Članak 2. 

Općinski načelnik Općine Gorjani je prije davanja suglasnosti provjerio ispunjava li Cjenik 

javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Gorjani uvjete propisane 

člankom 77. stavak 9. Zakona o gospodarenju otpadom i sukladno članku 31. i 33. Odluke o 
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načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gorjani 

(Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 7/22). 

 

Članak 3. 

Općinski načelnik utvrđuje da je prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Gorjani u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, kao i 

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Gorjani te da predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biološki 

razgradivi otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od 

miješanog komunalnog otpada te da kada je primjenjivo kompostira biološki razgradivi otpad. 

 

Članak 4. 

Ovo Očitovanje ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Gorjani. 

 

 

KLASA: 363-01/22-01/05 

URBROJ: 2158-21-01/22-2 

Gorjani, 16. kolovoza 2022. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Ivan Lović, mag.ing.agr., v.r. 

 

 

Na temelju članka 77. stavak 5. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 

84/21) i članka 40. Statuta Općine Gorjani (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 6/21, 1/22, 

2/22) Općinski načelnik Općine Gorjani dana 16. kolovoza 2022. godine donosi: 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Gorjani 

 

Članak 1. 

Univerzalu d.o.o. Đakovo za komunalne djelatnosti, V. Nazora 68, kao davatelju usluge, daje 

se suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, Broj: 578/1-2022 od 16. 

kolovoza 2022. godine. 

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada se primjenjuje od 1. rujna 2022. godine. 

 

Članak 2. 

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gorjani sastavni je 

dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak i Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Gorjani ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Gorjani. 

 

KLASA: 363-01/22-01/05 

URBROJ: 2158-21-01/22-3 

Gorjani, 16. kolovoza 2022. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Ivan Lović, mag.ing.agr., v.r. 
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