
                                  
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE                             

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-05/21-01/17 

URBROJ:2140/05-01-21-1 

Gornje Jesenje, 16. prosinca 2021. godine 

 

Na temelju članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“, broj 15/09, 11/13, 11/18 i 13/21) u vezi članka 103. stavak 6. Zakona o 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 5. 

sjednici održanoj dana 16. prosinca  2021. godine donosi 

 

O D L U K U 

o naknadi za korištenje  

odlagališta otpada Gorjak  

 

Članak 1. 

  

Utvrđuje se da sukladno odredbama članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“ broj 84/21) Općina Jesenje kao jedinica lokalne samouprave na čijem se 

području nalazi odlagalište otpada Gorjak ima pravo na naknadu zbog korištenje navedenog 

odlagališta.  

 

Obveznici plaćanja naknade iz prethodnog stavka su jedinice lokalne samouprave koje 

koriste navedeno odlagalište za odlaganje otpada sa svog područja.  

 

Članak 2. 

Utvrđuje se da jedinice lokalne samouprave čiji se miješani komunalni otpad odlaže na 

odlagalištu Gorjak jesu: Grad Krapina, Pregrada, Zabok, Oroslavje, Donja Stubica te Općina 

Gornja Stubica, Krapinske Toplice, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće, 

Bedekovčina, Mihovljan, Petrovsko, Radoboj i Đurmanec.  

 

Članak 3. 

 

Naknada zbog korištenja odlagališta otpada za tonu odloženog otpada, sukladno 

stavku 4. članka 103. citiranog Zakona, iznosi do 20% iznosa cijene odlaganja jedne tone 

miješanog komunalnog otpada određene cijenikom osobe koja upravlja odlagalištem. 

 

          Iznos cijene odlaganja za jednu tonu miješanog komunalnog otpada iznosi 66,00 kuna a 

ista čini 20% od cijene odlaganja otpada koja na području odlagatelja iznosi 330,00 kuna. 

 

        Naime navedena cijena odlaganja otpada utvrđena je  na temelju Ugovora o odlaganju 

otpada koje je upravitelj odlagališta, trgovačko društvo Krakom d.o.o., Krapina, zaključio sa 

davateljem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, 

trgovačkim društvom EKO-FLOR PLUS d.o.o, Oroslavje, Mokrice 180/c dana 01.12.2020. 

godine i davateljem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada trgovačkim 

društvom KOMUNALNO-ZABOK s.o.o., Zabok, Zivtov trg 3, dana 15.10.2019. godine. 

Navedeni Ugovori prilog su ove Odluke i njezin su sastavni dio. 



 

           

Članak 4. 

 

Naknada za korištenje odlagališta će se obračunavati mjesečno, na temelju podataka o 

masi odloženog otpada u proteklom mjesečnom razdoblju, o kojim podacima evidenciju vodi     

trgovačko društvo Krakom d.o.o., Krapina te Pratećih listova otpada, kao i druge relevantne 

dokumentacije.  

 

Općina Jesenje će na temelju navedenih evidentiranih podataka trgovačkog društva 

Krakom d.o.o. i/ili Odlagatelja izdati Odlagatelju račun za obračunatu mjesečnu naknadu za 

korištenje odlagališta Gorjak s dospijećem plaćanja do 25-og u mjesecu, a za otpad odložen u 

prethodnom mjesecu. 

 

Obveza plaćanja naknade počinje s danom 01. kolovoza 2021.g. obzirom je 31. srpnja 

2021.g. dan stupanja na snagu odredbe članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84 

/21) kojim je uređena obveza plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta otpada, s time da 

su naknadu obveznici od 1. kolovoza 2021. godine do zaključno 30. studenog dužni platiti 

odjednom, najkasnije do 30. prosinca 2021. godine, a buduće kako dospijevaju sukladno 

prethodnom stavku ovog članka. 

 

Mjesečnu naknadu se Odlagatelj obvezuje plaćati u korist proračuna Općine Jesenje 

prema podacima iz izdanog računa. 

  

 

                                                   Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“.  

 

 

 

 

          PREDSJEDNIK 

    OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Anđelko Draganić      

 

      


