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Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju 

građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 

 



Na temelju članka 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 
94/13, 73/17, 14/19), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14, 
27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici ___. ožujka 2020. godine donosi 
 
 

Odluku  
o obvezi plaćanja namjenske naknade za  

gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 
 

Članak 1. 
Utvrđuje se obveza korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Čavle plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom sukladno usvojenom Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. 
 
Obveznici plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom jesu korisnici 
javne usluge iz prethodnog stavka definirani Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom 
uslugom na području Općine Čavle.  
 
Iznimno, korisnici javne usluge koji su sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih 
s javnom uslugom na području Općine Čavle oslobođeni od obveze plaćanja javne usluge oslobođeni 
su i od obveze plaćanja naknade iz ove Odluke. 
 

Članak 2. 
Visina naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom utvrđuje se sukladno 
Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.  
 
Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za područje Općine Čavle za 
2020. godinu koristi se namjenski za pokriće troškova definiranih u Programu gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom.  
 

Članak 3. 
Naknada iz članka 1. i 2. ove Odluke naplaćivat će se putem računa za javnu uslugu prikupljanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te čini namjenski prihod proračuna Općine Čavle. 
 

Članak 4. 
Nadzor nad naplatom naknade iz ove Odluke provodi nadležno upravno tijelo Općine Čavle, a prava i 
obveze pružatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u pogledu 
obračuna i naplate naknade utvrdit će se sklapanjem ugovora o reguliranju međusobnih odnosa.  
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 
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