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I. izmjene i dopune Programa gradnje građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu 

 



Obrazloženje 
  
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) 
člankom 33., stavkom 13. utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može 
odlukom odrediti korisniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 
biorazgradivog komunalnog otpada obvezu plaćanja namjenske naknade u skladu s programom 
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, a koji je sastavni dio Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se donosi sukladno zakonu kojim se uređuje 
komunalno gospodarstvo.   
  
Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Čavle (Službene novine 
Primorsko-goranske županije broj 5/18), člankom 32., utvrđeno je da iznos naknade za gradnju 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava Davatelj usluge u ime i za račun Općine.   
  
Međusobna prava i obveze Davatelja usluge i Općine Čavle u svezi nadzora i naplate te naknade, utvrdit 
će se posebnim ugovorom. Naknada se iskazuje zasebno, prihod je proračuna jedinice lokalne 
samouprave i može se koristiti samo za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.  
  
Predmetna naknada za građenje iskazivati će se u cjeniku posebno, a iznosi 0,017 kn za građane i 0,032 
kuna za poslovne subjekte, s time da će cijena za krajnjeg korisnika ostati ista.  
  
Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici održanoj u prosincu 2019.g. usvojilo Program gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020.g. no isto je potrebno korigirati temeljem 
zahtjeva Čistoće d.o.o.  
 
Ujedno je potrebno da Općinsko vijeće usvoji Odluku o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju 
građevina za gospodarenje otpadom. 
 
Slijedom navedenog, upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje prijedloga I. izmjena i 
dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020.godinu te odluke 
o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.  
  
  
  

Općinska načelnica 



Na temelju članaka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) i 19. Statuta Općine 
Čavle („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18) 
Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj ___. ožujka 2020. godine donosi   
  
  

I. izmjene i dopune Programa 
gradnje građevina za  gospodarenje komunalnim otpadom za 2020.godinu 

  
  

Članak 1. 
  
U članku 1. Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom dodaje se stavak 2. 
koji glasi: 
 
„Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020.g. sadrži opis poslova s 
procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnim za ostvarenje 
programa s naznakom izvora financiranja.“ 
  

Članak 2. 
  
Članak 2. mijenja se i glasi: 
 
„Opis poslova sa procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava za ostvarenje ovog programa je 
slijedeći: 
 

RB. Naziv Iznos u kn 

1.  Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga 11.124.300,00 kn 

2.  Izvor financiranja sredstava EU fondova (85%) 9.455,655,00 kn 

3.  Izvor financiranja naknada za gradnju građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za područje Općine 
Čavle 

82.000,00 kn 

4.  Izvor financiranja: kapitalne pomoći općinskih i gradskih 
proračuna ostalih JLS 

1.668.645,00 kn 

 
Poslovi u svrhu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz ovog članka u ukupnom 
iznosu od 11.124.300,00 kn u 2020.g. financirati će se iz sredstava EU fondova u iznosu od 9.455.655,00 
kn, naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za područje Općine Čavle u 
iznosu od 82.000,00 kn, kapitalne pomoći općinskih i gradskih proračuna ostalih jedinica lokalne 
samouprave u iznosu od 1.668.645,00 kn.“ 
 
  

Članak 3. 
 

Iza članka 2. dodaje se članci 2a. i 2b. koji glase: 
 

Članak 2a. 
 
„Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za područje Općine Čavle za 
2020.g. utvrđuje se po litri pripadajuće zapremine spremnika miješanog komunalnog otpada u 
mjesečnom iznosu od 0,017 kn za kućanstva i 0,032 kuna za pravne osobe i fizičke osobe – obrtnike. 



 
Prava i obveze komunalnog društva Čistoća d.o.o., Rijeka, Dolac 14, OIB: 06531901714 i Općine Čavle 
u smislu obračuna i naplate utvrditi će se posebnim ugovorom. 
 

Članak 2 b. 
Ukupna sredstva koja se planiraju uložiti u realizaciju Programa gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za 2020.g. iznose 82.000,00 kn i identična su planiranim sredstvima u proračunu 
za 2020.g.“ 
 

Članak 3. 
  
Ova I. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020.g. 
stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Čavle.  
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