
OBRAZAC 
izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o 
kojem je savjetovanje provedeno 

Odluka o načinu obračuna i naplate posebne naknade za izgradnju 

građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i sanaciju neuskla-

đenog odlagališta otpada na području Grada Velike Gorice 

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko upravno 
tijelo koje je provelo savjetovanje) 

GRAD VELIKA GORICA, UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU 
OKOLIŠA, URED ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 

Vrijeme trajanja savjetovanja 10. 1. 2018. – 10. 2. 2018. 

Metoda savjetovanja 
Savjetovanje s javnošću objavljeno na službenoj internetskoj stranici 
Grada Velike Gorice 

 

R. 

br. 

Predstavnici  javnos-
ti (pojedinac, organi-
zacija, institucija) 

Članak na koji 
se odnosi 
primjedba / 
prijedlog 

Tekst primjedbe/ 
prijedloga 

Prihvaćanje/ neprihvaća-
nje primjedbe/ prijedloga 

sa obrazloženjem 

1.  VG Čistoća d.o.o. za 
održavanje čistoće, 
Velika Gorica, Kneza 
Lj. Posavskog 45, 
organizacija koja 
obavlja javnu uslugu 
gospodarenja komu-
nalnim otpadom na 
području Grada Veli-
ke Gorice. 

Članak 3. Društvo VG Čistoća d.o.o. daje primjedbu na 
način obračuna posebne naknade: 
Sukladno čl. 33. toč. 13. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom i čl. 21. toč. 4. 
Uredbe o gospodarenju komunalnim otpa-
dom, uređen je način obračuna posebne 
naknade u svrhu izgradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom koja se 
obračunava po jedinici volumena ili jedinici 
mase miješanog komušanog otpada preda-
nog davatelju usluge. Primjedba se odnosi 
na prijedlog Odluke, članak 3., na način 
obračuna posebne naknade. 
S obzirom da su svi korisnici na području 
Grada Velike Gorice zaduženi minimalnim 
volumenom spremnika od 120 l predlažemo 
da se iznos posebne naknade po litri odredi 
prema minimalno zaduženom spremniku 
volumena 120 lit prema svim korisnicima na 
području Grada Velike Gorice (pravne i 
fizičke osobe). 
Kao što se iz cijene minimalne javne usluge 
koja je jedinstvena na cijelom području 
Grada financira sustav gospodarenja otpa-
dom tako se iz posebne naknade financira 
sustav izgradnje građevina i sanacija neus-
klađenih odlagališta prema planu izgradnje 
građevina za gospodarenje otpadom i planu 
sanacije neusklađenih odlagališta Grada 
Velike Gorice (divlje deponije). Dakle, iznos 
koji bi se prikupio posebnom naknadom 
mora biti fiksan i izvjestan u tekućoj godini 
kako bi se ostvarila svrha i smisao posebne 
naknade. Ona ne može ovisiti o predaji ili ne 
predaji otpada u obračunskom razdoblju 
već mora biti jedinstvena cijena posebne 
naknade prema svim korisnicima. 

Primjedba se prihvaća.  
Svrha posebne naknade je 
financiranje izgradnje gra-
đevina i kapitalna nabava 
opreme za gospodarenje 
otpadom, pa stoga u plaća-
nju posebne naknade mo-
raju sudjelovati svi korisnici 
sustava gospodarenja ot-
padom, sukladno opsegu 
usluge koju koriste, što se 
očituje u veličini posude za 
gospodarenje otpadom. 

 


