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PREDMET: obrazloženje uz prijedlog 

                     Odluke o visini i načinu obračuna  

                     naknade za korištenje odlagališta otpada „Staro Valpovo“ 

 

Donošenjem novog Zakona o gospodarenju otpadom, koji je obavljen u Narodnim novinama 

broj 84/21, od 23. srpnja 2021.godine, omogućeno je jedinicama lokalne samouprave na čijem 

se području nalazi odlagalište otpada ostvarivanje prava na naknadu za korištenje odlagališta 

otpada.  

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom, a kojom odredbom je i 

propisano navedeno pravo, naknada za korištenje odlagališta otpada na području druge 

jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba je novčani iznos na koji ima pravo 

jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb na čijem se području nalazi odlagalište 

otpada, a koje koriste druge jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb. Nadalje, 

navedenom odredbom propisano je kako je obveznik plaćanja navedene naknade jedinica 

lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb koji koristi odlagalište otpada na području druge 

jedinice lokalne samouprave. 

Nadalje, navedenom zakonskom odredbom propisana je da naknada zbog korištenja 

odlagališta za tonu odloženoga otpada iznosi do 20% iznosa cijene odlaganja jedne tone 

miješanog komunalnog otpada određene cjenikom osobe koja upravlja odlagalištem, koja ne 

uključuje porez na dodanu vrijednost. Način plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta 

uređuje se ugovorom, a ukoliko ugovor nije sklopljen, način plaćanja naknade zbog korištenja 

odlagališta uređuje se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno 

Grada Zagreba na čijem se području nalazi odlagalište. 

Naime, na području Grada Valpova nalazi se već svima poznato odlagalište otpada koje je u 

zemljišnim knjigama upisano pod nazivom „Staro Valpovo“. Riječ je o deponiji otpada koja 

se nalazi na području katastarske općine Valpovo na dvije katastarske čestice i to na 

k.č.br.511/2 i k.č.br.511/3. Uvidom u zemljišne knjige, odnosno zemljišno-knjižni izvadak 

broj 3761 u kojem su predmetne čestice upisane razvidno je kako su iste u vlasništvu 

Republike Hrvatske, sa upisanim pravom građenja u korist Grada Belišća. Navedenim 

odlagalištem otpada upravljanja gradska komunalna tvrtka Kombel d.o.o., a na koju deponiju 
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se redovito odlaže miješani komunalni otpad kako sa područja grada Belišća, tako i sa 

područja grada Valpova te susjednih općina Bizovca i Petrijevaca.  

Sukladno zakonskim propisima, predloženom odlukom određeno je kako je obveznik plaćanja 

naknade jedinica lokalne samouprave koja koristi odlagalište otpada „Staro Valpovo“. Prema 

predloženoj odluci obračun naknade obavljat će nadležni upravni odjel Gradske uprave grada 

Valpova i to temeljem mjesečnih podataka tvrtke Kombel d.o.o. o odloženim količinama 

miješanog komunalnog otpada, a koje podatke tvrtka Kombel d.o.o. službeno evidentira 

putem e-ONTO-a (Očevidnika o nastanku i tijeku otpada). Temeljem tako pribavljenih 

podataka nadležni upravni odjel za financije i proračun Gradske uprave grada Valpova 

izdavao bi svaki mjesec račun te isti dostavljao jedinici lokalne samouprave koja koristi 

odlagalište otpada „Staro Valpovo“, koja je u obvezi podmiriti troškove odlaganja otpada, a 

predloženom odlukom određeno je dospijeće plaćanja računa zadnjeg dana u svakom tekućem 

mjesecu za prethodni mjesec. 

 

Nakon donošenja navedene Odluke, a ukoliko istu Gradsko vijeće usvojio, o sadržaju iste 

obavijestite će se Grad Belišće te ujedno predložiti sklapanje ugovora o podmirenju navedene 

naknade, a u slučaju eventualnog izostanka ugovora za obračun i naplatu naknade 

primjenjivat će se predložena odluka, a kako je to i određeno odredbom članka 103. stavka 6. 

Zakona o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21). 

 

Sukladno navedenom, kao izvršni čelnik Grada Valpova predlažem Gradskom vijeću grada 

Valpova da prihvati prijedlog Odluke o visini i načinu obračuna naknade za korištenje 

odlagališta otpada „Staro Valpovo“, kako je to i propisano odredbom članka 103. Zakona o 

gospodarenju otpadom.  

 

 

  

GRADONAČELNIK 

Matko Šutalo, dipl. iur., v. r. 

  

 

 

 

 

 

 

 



-prijedlog 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na ___. sjednici, održanoj dana 2022. godine, 
na temelju članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.84/21) i 
članka 16. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/01, 02/06, 
04/09, 02/13, 07/13, 10/17 - pročišćeni tekst, 01/18, 03/19, 03/20 i 02/21), donijelo je 
 

 
ODLUKU 

o visini i načinu obračuna  
naknade za korištenje odlagališta otpada „Staro Valpovo“ 

 
 

Članak 1. 
Temeljem ove Odluke Gradsko vijeće grada Valpova određuje novčani iznos naknade, 
kao i način njezinog plaćanja za korištenje odlagališta otpada „Staro Valpovo“, koje se 
nalazi u k.o.Valpovo, na k.č.br.511/2 i k.č.br.511/3, kao i način plaćanja naknade, a koje 
koristi druga jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Belišće. 
 
Obveznik plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka je grad Belišće. 
 

Članak 2. 
Naknada zbog korištenja odlagališta za tonu odloženoga otpada iznosi 20 % iznosa 
cijene odlaganja jedne tone miješanog komunalnog otpada određene cjenikom tvrtke 
Kombel d.o.o. Belišće, kao ovlaštene pravne osobe koja upravlja odlagalištem. 
 
Cijena iz prethodnog stavka ovoga članka ne uključuje porez na dodanu vrijednost. 

 
Članak 3. 

Obračun naknade obavljat će nadležni upravni odjel grada Valpova temeljem mjesečnih 
podataka tvrtke Kombel d.o.o. Belišće o odloženim količinama miješanog komunalnog 
otpada, a koje podatke je tvrtka Kombel d.o.o. Belišće službeno evidentirala putem e-
ONTO-a (Očevidnika o nastanku i tijeku otpada). 
 

Članak 4. 
Temeljem obračuna, na način kako je to opisano pod člankom 3. ove Odluke, upravni 
odjel grada Valpova nadležan za poslove financija izdaje svaki mjesec račun koji se 
dostavlja jedinici lokalne samouprave koja koristi odlagalište otpada „Staro Valpovo“, 
odnosno gradu Belišću, a koji je u obvezi podmiriti troškove odlaganja otpada najkasnije 
do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. 

 

Članak 5. 
Ovlašćuje se Gradonačelnik grada Valpova za sklapanje ugovora u svrhu reguliranja 
uvjeta i načina obračuna naknade prema ovoj Odluci. 
 
Ukoliko ne dođe do sklapanja Ugovora za plaćanje naknade za korištenja odlagališta 
otpada primjenjivat će se odredbe ove Odluke, a sve sukladno odredbi članka 103. 
stavka 6. Zakona o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21). 



 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Valpova“.   

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Valpovo, ___2022. godine   

Predsjednik Gradskog vijeća:               
Igor Uranjek, v. r. 


