
P R I J E D L O G 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 
150/2011 i 119/2014) i članka 183. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
2015. godine donijela 

ODLUKU 

O IZMJENI NAKNADE U SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADNIM 
ULJIMA 

I. 

Ovom Odlukom se propisuje izmjena iznosa naknade propisane Pravilnikom o gospodarenju 
otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13) u 
sustavu gospodarenja otpadnim uljima. 

II. 

U članku 23. stavku 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima, mijenja se iznos naknade i 
iznosi 0,60kn/litri svježeg mazivog ulja. 

III. 

Naknada koja se utvrđuje ovom Odlukom plaća se od 1. listopada 2015. godine. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 

Klasa: 351-01/15-04/15 
Urbroj: 
Zagreb, 

Predsjednik 

Zoran Milanović, v. r. 



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI NAKNADE U 
SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADNIM ULJIMA 

Nastavno na prijedlog Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima 
objavljenom na portalu e-savjetovanja u razdoblju između 17.06. i 17.07.2015. godine, nakon 
razmatranja pristiglih primjedbi i mišljenja zainteresiranih strana unutar propisanog 
vremenskog roka, utvrđenje konačni prijedlog izmjena iznosa naknada kako slijedi: 

Vrsta naknade Trenutna naknada Prijedlog nove naknade 

Naknada zbrinjavanja 
otpadnih mazivih ulja 

1,00 kuna po litri 
proizvedenih/uvezenih 

svježih mazivih ulja 

0,60 kuna po litri 
proizvedenih/uvezenih svježih mazivih 

ulja 

Svrha uspostave sustava gospodarenja otpadnim uljima je skupljanje otpadnih ulja radi 
njihove oporabe i/ili zbrinjavanja radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi. 
Obveznici plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja plaćaju naknadu zbrinjavanja 
na uvoz svježih mazivih ulja u Republiku Hrvatsku, odnosno na svježa maziva ulja 
proizvedena u Republici Hrvatskoj prilikom stavljanja na tržište svježeg mazivog ulja kao 
posebnog proizvoda. Naknada se plaća Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Obveznici plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja ne plaćaju naknadu kod uvoza 
baznih svježih ulja, koja se isključivo koriste kao potrebna sirovina za proizvodnju novih 
svježih ulja u Republici Hrvatskoj i proizvodnju drugih proizvoda gdje nakon uporabe takvih 
proizvoda ne nastaju otpadna ulja. 
Osnova za obračun naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja je litra ulja. 

Ovlašteni skupljači otpadnih ulja imaju pravo na naknadu troškova za gospodarenje otpadnim 
uljima. Pod troškovima gospodarenja otpadnim mazivim uljima podrazumijeva se naknada za 
sakupljanje otpadnih mazivih ulja koja obuhvaća troškove sakupljanja, 
predobrade/kondicioniranja, privremenog skladištenja i prijevoza otpadnih mazivih ulja do 
mjesta oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja. 
Fond je u razdoblju od 1.1.2014. do 31.12.2014. godine obračunao naknadu koju plaćaju 
proizvođači-uvoznici svježih mazivih ulja u iznosu od 24.775.984,83 kn. U istom razdoblju 
rashodi za pokrivanje troškova sustava gospodarenja otpadnim uljima iznosili su 6.756.667,97 
kn. 

Razlika između prihoda i rashoda u sustavu gospodarenja otpadnim uljima proizlazi iz vrlo 
male stope odvojenog sakupljanja otpadnih ulja koja je u 2014. godini iznosila 23% od 
količine svježih mazivih ulja stavljenih na tržište na području Republike Hrvatske. 
S obzirom da se troškovi gospodarenja otpadnim uljima pokrivaju iz naknade koje plaćaju 
proizvođači-uvoznici ulja, navedenu naknadu je potrebno smanjiti do razine troškova 
gospodarenja otpadnim uljima uz očekivanu stopu sakupljanja. 

Polazeći od stope sakupljanja otpadnih mazivih ulja od 45%, koja se planira postići u 
slijedećem razdoblju, u odnosu na količinu svježih mazivih ulja stavljenih na tržište na 
području Republike Hrvatske i troškova potrebnih za ispunjenje navedene stope sakupljanja 
predlaže se smanjenje naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja sa 1,00 kn po litri 
proizvedenih/uvezenih svježih mazivih ulja na 0,60 kn po litri proizvedenih/uvezenih 
svježih mazivih ulja. 
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Predloženom smanjenom naknadom (0,60 kn/litra) ukupni godišnji iznos naknade, temeljen 
na količinama svježih mazivih ulja stavljenim na tržište na području Republike Hrvatske u 
2014. godini, iznosio bi 14.865.590,90 kn, a rashod potreban za pokrivanje troškova 
sakupljanja 45% otpadnih ulja iznosio bi 14.337.842,42 kn. 
Osim smanjenja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja, Fond izrađuje plan mjera i 
aktivnosti te nadzornih mjera za poboljšanje stope odvojenog sakupljanja otpadnih ulja. Fond 
isto tako planira sustav gospodarenja otpadnim mazivim uljima unaprijediti većim 
financijskim potporama skupljačima otpadnih ulja koji imaju instaliranu opremu za 
predobradu i kondicioniranje ili sufinanciranjem projekata izgradnje skladišnih kapaciteta za 
skladištenje predobrađenih količina otpadnih ulja radi njihove daljnje isporuke na 
regeneraciju. 
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