
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA 

Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

Nositelj izrade izvješća:  
1. MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81 

 
Labin, 09. svibnja 2022. 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću 

Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / provedbu 
savjetovanja 

1. MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Odredbom članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), 
propisano je da je Cjenik javne usluge opći akt koji donosi davatelj 
usluge. Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje 
javnosti sa predloženim cijenama usluge prikupljanja miješano 
komunalnog otpada na području pružanja usluge davatelja javne 

usluge te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

Objava dokumenata za savjetovanje 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja 

 

https://prvimaj.hr/?p=16055  

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je putem 
internetske stranice 1.MAJ d.o.o. Labin u razdoblju od 28. ožujka 
2022. do 27. travnja 2022. godine. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje 

Pristigla su 2 ispunjena obrazaca sa prijedlozima i 1 primjedba 
putem e-maila sadržana u  Prilogu br. 1. ovog Izvješća 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna  financijska sredstva. 



 
 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih/neprihvaćenih/primljenih na znanje primjedbi, prijedloga 

Red 
broj 

Sudionik 
savjetovanja 

(ime i prezime 
odnosno naziv 
organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili 
mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  obrazloženjem)  

1. Patrik Juričić Načelni prijedlog i 
mišljenje 

Odbacivanje cijelog prijedloga. 

 

Cijeli prijedlog novog cijenika je jako 

loše odradjen, po sistemu da 

proizvodjac otpada placa znacilo bi ko 

preda vise otpada vise i plati, ja ko 

kucanstvo tj kao i iznamljivac 

segregracijom otpada dolaim blizu 

nula % otpada. Kao takav kad stignem 

na nulu ne bi trebao placat odvoz a ni 

deponiranje otpada , Nazalost losom 

politikom prijasnjeg rukovodstva i 

uvoza velikih kolicina otpada iz drugih 

sredina stvorili smo da moramo placat 

veci danak , sta smatram da nije u 

redu te ovi putem zanmoljavam da 

ostane sve isto dok se ne pojave 

normalni ljudi . 

Ne prihvaća se.  
  

 

 

2. Anonimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjedba na sljedeću stavku: 

„Nekretnine za iznajmljivanje, a koje 

nemaju prijavljene članove kućanstva, 

moraju biti svrstane u kategoriju 

korisnika koji nisu kućanstva svih 12 

mjeseci u godini.“ 

Kako ste i sami ustvrdili, kategorije 

iznajmljivača vrlo su različite, stoga 

smatramo kako nije u redu da npr. 

kuće koje se iznajmljuju samo pola 

godine (ili manje), a ostatak godine u 

njima nitko ne živi pa prema tome ni 

ne proizvodi smeće, plaćaju punu 

cijenu CMJU (pa makar bila i s 

popustom). Molimo naslov da uvrsti i 

ovakve slučajeve u kategoriju onih koji 

plaćaju naknadu predviđenu za 

„kućanstva“ kroz cijelu godinu, a npr. 

samo 6 mjeseci plaćaju naknadu za 

„korisnike koji nisu kućanstva“ (npr. 

može se tražiti nekakav dokument koji 

potvrđuje tvrdnju da se kuća 

iznajmljuje samo dio godine). Ovaj 

način na koji je sad regulirano stvara 

podjele i diskriminacije jer ispada da 

npr. kuće koje se iznajmljuju cijelu 

godinu, ali u kojima netko ima 

prijavljeno prebivalište/boravište, 

plaćaju manju naknadu od kuća u 

kojima nitko trajno ne boravi, a 

iznajmljuju se samo dio godine. 

Nadalje, otvara se mogućnost 

manipulacija 

Primljeno na znanje.  

 
Novi Zakon o gospodarenju otpadom posebice 

se dotaknuo iznajmljivača, pa ih izričito svrstava 

u kategoriju korisnika koji nisu kućanstva. I za ovu 

kategoriju (korisnici koji nisu kućanstva) Zakon 

predviđa jedinstvenu cijenu minimalne javne 

usluge (CMJU). Ona je novim Cjenikom 

određena na 643,00 kuna bez PDV-a. S obzirom 

na velike razlike između takvih korisnika u 

produkciji miješanog komunalnog otpada i 

djelatnostima, novi Cjenik predvidio je i popuste.  

Tako davatelj javne usluge 1.MAJ d.o.o. 

temeljem vlastitog dokumentiranog iskustva 

omogućava popust korisnicima koji nisu 

kućanstva s obzirom na primjeren volumen 

spremnika. 

 

Dodatno, za iznajmljivače koji iznajmljuju na 

adresi kućanstva u kojemu imaju prijavljene 

članove kućanstva omogućava se svrstavanje u 

kategoriju kućanstva, na zahtjev, svih 12 mjeseci 

u godini, dok u kategoriju korisnika koji nije 

kućanstvo tada moraju biti svrstani 4 mjeseci 

godišnje (lipanj-rujan). 

Ovo konkretno znači da 4 mjeseca godišnje 

plaćaju obje cijene minimalne javne usluge za 

razliku od kuća za odmor koji cijelu godinu 

plaćaju 1 cijenu minimalne javne usluge, i to za 

kategoriju koje nije kućanstvo.   

 



 
 

prebivalištima/boravištima jer je 

moguće da se osobe prijave na adresi 

na kojoj formalno ne borave, a čisto 

sumnjamo da će netko to provjeravati. 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljerka Lisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veličina spremnika 2. Cijena javne usluge; 2.2. CMJU za 

kategoriju korisnika koji nije 

kućanstvo:  

1. Veličina spremnika između 120 i 

240 L (npr. 180L) 

2. Ekonomično korištenje spremnika 

bez obzira na broj ležaja. (tjedno se 

prazni puni spremnik, a ne 

poluprazan) Obrazloženje: za 12 

ležaja dovoljan mi je bio spemnik od 

80L  jer i gosti i ja odvajamo otpad. 

Ne prihvaća se.  
 
Za primjeren volumen spremnika davatelj javne 

usluge vodi se dokumentiranim iskustvom, te se 

korisnike svrstava u 5 grupa, što je vidljivo u 

Tablici 3.  

 

 

 


