
OBJAŠNJENJE UZ NOVI NAČIN OBRAČUNA USLUGE GOSPODARENJA 

OTPADOM S PRIMJENOM OD 01.01.2010. GODINE  

(DOMAĆINSTVA) 

 
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN RH 60/08)  od 

01.siječnja 2010. godine kriterij za obračun usluge gospodarenja otpadom može biti jedinica 

mase ili volumen otpada ili broj članova kućanstva. 

 

Budući da smo u Ponikve d.o.o. do sada koristili obračun prema metru kvadratnom, 

kao i većina ostalih komunalnih poduzeća u Hrvatskoj, bilo je potrebno odrediti novi način 

obračuna s primjenom od 01.siječnja 2010. godine. Prema iskustvima ostalih komunalnih 

poduzeća u Hrvatskoj i Europi obračun putem težine se ne preporuča jer takav način zahtjeva 

značajna ulaganja i neprovediv je u uvjetima u kojima posluju komunalna poduzeća u 

Hrvatskoj. 

 

Budući da otok Krk ima veliku razliku u broju stanovnika tijekom ljeta i zime, a nisu 

nam dostupni precizni podaci o broju iznajmljivača, povremenih korisnika i slično, smatrali 

smo da način obračuna prema broju članova kućanstva ne bi pravedno podijelio troškove 

gospodarenja otpadom na sve korisnike. 

 

Zbog svih navedenih razloga, na prijedlog Uprave Ponikve d.o.o. Skupština društva je 

prihvatila obračun usluge gospodarenja otpadom na temelju volumena otpada. 

 

Kao ulazni podaci za obračun usluge gospodarenja otpadom korišteni su znanstveno 

dokazani podaci iz Studije «Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na 

otoku Krku».  

 

Prema pokazateljima iz godišnjih izvještaja Ponikve d.o.o. u razdoblju od 2006-2009 

godine proizlazi da godišnje domaćinstva proizvedu 28.560.000 litara komunalnog otpada. 

 

Prema iznesenom proizlazi da domaćinstva prosječno mjesečno proizvedu 2.380.000 

litara otpada i to se koristi kao polazna točka kod obračuna. Navedena količina mjesečnog 

otpada raspoređuje se na sve korisnike prema zakupljenom volumenu domaćinstva u 

postavljenom setu kontejnera. Koeficijent opterećenja izračunava se kao omjer proizvedenog 

otpada i ukupne veličine stambenog prostora svih korisnika (2.380.000/1.540.000=1,54) 

Baza za obračun zakupljenog volumena je veličina stambenog prostora pomnožena s 

koeficijentom opterećenja (1,54). Račun za uslugu gospodarenja otpadom iskazan je u litrama 

zakupljenog volumena svakog korisnika, te cijenom usluge po litri, što daje ukupnu cijenu 

usluge.  

 

Novi obračun neće utjecati na visinu cijene usluge gospodarenja otpadom koja će 

na mjesečnoj razini ostati ista. 

 

 


