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Bukovlje, 4. studenog 2020. godine 

 
 Na temelju članka 33. stavak 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) članka 19.st.3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br: 50/17 i 

84/19) i članka 47. Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 

3/18) općinski načelnik Općine Bukovlje donosi 
 

S U G L A S N O S T 
na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  

 biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bukovlje 

 

Točka 1. 
 Daje se suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bukovlje trgovačkog društva ovlaštenog za 

prikupljanje i pružanje javne usluge Jakob Becker d.o.o., Vrbska ulica br.16, 35207 Gornja Vrba, OIB: 

61584237142, temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog  otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Bukovlje  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 25/19). 
 

Točka 2. 
 Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Bukovlje početi će se primjenjivati od 1. veljače 2021. godine. Do tog 

datuma davatelj usluge mora osigurati tehničke pretpostavke za primjenu novog cjenika, odnosno 

mora: 

− na sve posude za miješani komunalni otpad nalijepiti barkodove koji će omogućiti 

očitanje i registraciju odvoza otpada od korisnika 

− nabaviti bar kod čitače za očitanje barkodova sa spremnika 

− nabaviti i u funkciju staviti softver za digitalnu evidenciju o preuzetom 

komunalnom otpadu od pojedinih korisnika 

− prilagoditi i nadograditi postojeći softver tvrtke na novi način obračuna odvoza 

otpada 

− potpisati Izjavu pojedinačno sa svakim korisnikom usluge 

 

Točka 3. 
Cjenik iz točke 1. ove Suglasnosti njezin je sastavni dio. 

 

Točka 4. 
Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 
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