
OPĆINA LUMBARDA,  sa sjedištem u Lumbardi, Lumbarda 493, OIB: 08108782395, zastupana po 
Načelniku općine, gospodinu Igoru  Kršiniću  kao davatelj usluge 

i 

OPĆINA  SMOKVICA sa sjedištem u Smokvici, OIB: 23492092438, zastupan po načelniku, 
gospodinu Kuzmi Tomašić, u daljnjem tekstu Korisnik, 

Dana ___ 2019. godine sklapaju slijedeći 

 

UGOVOR 

 

o plaćanju naknade za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta ''Kokojevica'' u 
Lumbardi koju plaćaju korisnici izvan područja Općine Lumbarda 

 

Članak 1. 

Ugovorne strane prethodno utvrđuju: 

- da je Općina Lumbarda vlasnik zemljišta, na kojemu je položeno odlagalište komunalnog 
otpada ''Kokojevica'' u Lumbardi. 

- da je Općina Lumbarda dana 8. i 12. studenog 2012. godine, temeljem zakonskih ovlasti, 
posebnom Odlukom utvrdila posebnu naknadu za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju 
odlagališta ''Kokojevica'' (''Službeni glasnik Općine Lumbarda'', br. 4/12), a za one jedinice 
lokalne samouprave koje su korisnici odlagališta ''Kokojevica'' u Lumbardi 

- da se obveza plaćanja naknade regulira ugovorom. 

Članak 2. 

Na temelju prethodnog utvrđenja, ugovorne strane ovim Ugovorom utvrđuju način plaćanja 
naknade za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta ''Kokojevica'' u Lumbardi od strane 
Korisnika. 

 

Članak 3. 

Naknada se plaća za stvarno vrijeme korištenja odlagališta odnosno do zatvaranja odlagališta 
''Kokojevica'' u Lumbardi. 

Članak 4. 

Naknada se plaća za količine komunalnog otpada koje se skupljaju izvan područja Općine 
Lumbarda i odlažu na odlagalištu ''Kokojevica'' u Lumbardi, a utječu na okoliš i razvoj i umanjuju 
položajnu i gospodarsku rentu istog i okolnog prostora. 

Naknada za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta ''Kokojevica'' u Lumbardi 
obračunava se u iznosu od 30% važeće cijene po toni odloženog, odnosno zbrinutog otpada, (sada 
važeća cijena iznosi 200,00 kuna po toni), a naplaćuje se za stvarno vrijeme korištenja odlagališta 
odnosno do zatvaranja odlagališta. 

Količine odloženog odnosno zbrinutog otpada utvrđuje Komunalno trgovačko društvo ''Mindel'' 
d.o.o. Lumbarda i to popisivanjem broja vozila koja dovoze komunalni otpad sa određenog područja 
sa određenom nosivošću odnosno zapremninom, pojedinačno i po korisniku. 



 

Članak 5. 

Korisnik se obvezuje redovito i uredno plaćati obračunati iznos naknade po ispostavljenim 
tromjesečnim računima u korist žiro-računa Općine Lumbarda,kod Raiffeisen bank d.d., broj 
HR8524840081860000009, model 68, s pozivom na broj 7811-OIB, sa naznakom ''Eko renta 
Kokojevica''. 

 

Članak 6. 

Naknada se obračunava od svibnja  2019. godine. 

Članak 7. 

Za slučaj odbijanja plaćanja ili neurednog plaćanja obračunate naknade, Općina Lumbarda 
pridržava pravo uskrate suglasnosti za daljne korištenje odlagališta ''Kokojevica'' u Lumbardi. 

 

Članka 8. 

Sve izmjene i dopune ovog ugovora sastavljaju se u pisanom obliku. 

 

Članak 9. 

Stranke su ugovor pročitale ustanovile da predstavlja njihovu pravu volju, te ga u znak 
suglasnosti vlastoručno potpisuju. Ovaj ugovor stupa na snagu s danom potpisa. 

 

 

        OPĆINA LUMBARDA                    OPĆINA  SMOKVICA 

zastupana po načelniku Igor Kršinić      zastupan po načelniku Kuzma Tomašić  

 

 

__________________________              __________________________ 

Klasa: 351-01/19-01/1 
Ur.broj: 2138/06-02-19-1 

 

 


