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Na temelju članka 33. stavka 14. Zakona o održivom gos-
podarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13, 73/17, 
14/19), članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene no-
vine Općine Viškovo“ broj: 3/18) Općinsko vijeće Općine 
Viškovo na 32. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine 
donijelo je

Program gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za 2020. godinu 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 
Ovim Programom određuje se gradnja građevina za gospo-
darenje komunalnim otpadom za područje Općine Viškovo 
(u daljnjem tekstu Općina) za 2020. godinu. 
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za 2020. godinu sadrži opis poslova s procjenom 
troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje gra-
đevina za gospodarenje otpadom, kao i iskaz financijskih 
sredstava po razdobljima potrebnih za ostvarenje programa 
s naznakom izvora financiranja. 

II. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE 
KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 2.
Opis poslova sa procjenom troškova i iskaz financijskih 
sredstava za ostvarenje ovog programa je slijedeći:

Red.br. Naziv Iznos u kn
1. Izgradnja sortirnice na lokaciji 

Mihačeva draga
11.124.300,00 

1.1. Izvor financiranja: sredstva EU 
fondova

 9.455.655,00

1.2. Izvor financiranja: naknada za 
gradnju građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za područje 
Općine Viškovo za 2020. (udio 
Općine Viškovo)

 124.000,00 

1.3. Izvor financiranja: kapitalne pomoći 
općinskih i gradskih proračuna 

 1.544.645,00

2. Projektna dokumentacija - kom-
postana

50.000,00

2.1. Izvor financiranja: opći prihodi i 
primici

50.000,00

UKUPNO: 11.174.300,00

(slovima: jedanaestmilijunastosedamdesetčetiritisućetristo 
kuna i 00/100)
Poslovi u svrhu gradnje građevina za gospodarenje komu-
nalnim otpadom iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka u 

ukupnom iznosu od 11.124.300,00 kuna, financirat će se 
iz sredstava EU fondova u iznosu od 9.455.655,00 kuna, 
naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunal-
nim otpadom za područje Općine Viškovo u iznosu od 
124.000,00 kuna, kapitalne pomoći općinskih i gradskih 
proračuna u iznosu od 1.544.645,00 kuna, dok će se poslo-
vi iz stavka 1. podstavka 2. ovog članka financirati iz općih 
prihoda i primitaka proračuna Općine Viškovo u iznosu od 
50.000,00 kuna.

Članak 3.
Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunal-
nim otpadom za područje Općine Viškovo za 2020. godinu 
utvrđuje se po litri pripadajuće zapremine spremnika mi-
ješanog komunalnog otpada u mjesečnom iznosu od 0,01 
kn/lit za kućanstva i 0,02 kn/lit za pravne osobe i fizičke 
osobe – obrtnike.
Prava i obveze Komunalnog društva Čistoća d.o.o., Rijeka, 
Dolac 14, OIB: 06531901714 i Općine Viškovo u pogledu 
obračuna i naplate naknade utvrdit će se posebnim ugovo-
rom. 

Članak 4. 
Ukupna sredstva koja se planiraju uložiti za realizaciju 
Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za 2020. godinu iznose 174.000,00 kn i identična 
su planiranim sredstvima u Proračunu za 2020. godinu.

Članak 5. 
Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine i 
objaviti će se u “Službenim novinama Općine Viškovo“. 
Po stupanju na snagu program će se dostaviti Ministarstvu 
zaštite okoliša i energetike. 
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