
Na temelju članka 103. st. 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/2021) i članka 32. Statuta Grada Novalje (Županijski 

glasnik Ličko-senjske županije broj 08/21 i 31/21) Gradsko vijeće Grada Novalje  na sjednici održanoj dana18. ožujka 2022. godine, donosi  

ODLUKU 

o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području Grada Novalje 

(u daljnjem tekstu: Odluka) 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom uređuje se visina i način plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada na području Grada Novalje u slučaju kada visina i 

način plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada na području Grada Novalje nisu uređeni ugovorom. 

 

Članak 2. 

 

Obveznici plaćanja naknade iz članka 1. ove Odluke su jedinice lokalne samouprave koje koriste odlagalište otpada na području Grada Novalje. 
   

Članak 3. 

 

Naknada za korištenje odlagališta otpada na području Grada Novalje plaća se po toni odloženog otpada, a temeljem rješenja upravnog odjela Grada 

Novalje nadležnog za komunalni sustav. 

 

Naknada za tonu odloženoga otpada iznosi 20% iznosa cijene odlaganja jedne tone miješanog komunalnog otpada određene cjenikom trgovačkog 

društva Arburoža d.o.o., odnosno osobe koja upravlja odlagalištem na području Grada Novalje. 
 

Pod cijenom iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva se cijena određena cjenikom trgovačkog društva Arburoža d.o.o., odnosno osobe koja 

upravlja odlagalištem na području Grada Novalje bez poreza na dodanu vrijednost.  

 

Količina otpada odloženog na odlagališta na području Grada Novalje od strane obveznika plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada 

utvrđuje se temeljem izvješća trgovačkog društva Arburoža d.o.o., odnosno osobe koja upravlja odlagalištem na području Grada Novalje koje za 

obveznika plaćanja naknade sadrži podatke o masi otpada odloženog na odlagališta na području Grada Novalje. 

 

Trgovačko društvo Arburoža d.o.o., odnosno osoba koja upravlja odlagalištem na području Grada Novalje dužna je Gradu Novalji dostaviti izvješće 

iz stavka 5. ovoga članka za prethodnu godinu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.   

 

Članak 4. 

 

Naknada za korištenje odlagališta otpada iz članka 3. plaća se jednom godišnje, i to najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. 

 

Članak 5. 
  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“. 

 

KLASA:024-02/22-01/10 

URBROJ:2125-6-02-22-01 

Novalja, 18. ožujka 2022. g. 

 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE 

Predsjednik 

Matej Gušćić, struč. spec. oec. v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


