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PRIJEDLOG 

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl.gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. 
Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), Gradonačelnik 
Grada Čakovca je na svom ___ stručnom kolegiju, održanom ________ 2010., donio sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu 
Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 021-05/10-01/28 
URBROJ: 2109/02-05-10-02 
Čakovec, _______  2010. 

GRADONAČELNIK 
  Branko Šalamon, v. r. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
U Pravilniku o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima 

nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN RH 59/06 – dalje: Pravilnik), u točci II. 
Naknada vlasnicima nekretnine, članak 4. sadrži sljedeće odredbe: 
 „Pravo na umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine vlasnik nekretnine ima pod uvjetom da je 
nekretninu stekao prije početka gradnje odnosno sanacije ili rekonstrukcije građevine 
namijenjene zbrinjavanju otpada, da je ista zakonito izgrađena i da se nalazi na udaljenosti do 
500 m od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada. 
Pod nekretninom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se stambena ili stambeno-poslovna 
građevina.“ 

Grad Čakovec je do sada isplatio – isplaćuje naknadu vlasnicima nekretnina: kčbr.396/1, 
3 i 1, sve k.o. Totovec, čije nekretnine su bile: za kčbr.396/1, sve građevine se nalaze na 
udaljenosti do 500 m od odlagališta otpada, kčbr.3, linija do 500 m zahvaća dio jedne 
građevine, a za kčbr.1 linija do 500 m ne dodiruje građevinu, ali je unutar granica građevne 
čestice – nekretnine, na neizgrađenom dijelu čestice. 

Grad Čakovec je od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 
Uprava za gospodarenje okolišem, tražio i dobio mišljenje KLASE: 351-02/09-04/16, URBROJ: 
531-08-3-1-2-09-2, od 21. svibnja 2009., prema kojemu je Grad Čakovec ovlašten donijeti 
Odluku o isplati naknade i onim vlasnicima stambenih ili stambeno-poslovnih građevina koje se 
nalaze izvan obveznih 500 m od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada. 

Šest vlasnika iz Totovca su 14. rujna 2009. podnijeli Gradu Čakovcu zahtjev za izmjene i 
dopune Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja 
odlagališta otpada u Totovcu, (Sl. gl. Grada Čakovca 13/06, 19/07 i 11/09; 12/09 – proč. tekst – 
dalje: Odluka), s obrazloženjem da se utjecaj odlagališta otpada širi i izvan zone od 500 m, 
zbog čega oni trpe štetne posljedice, tražeći da se obuhvati zona do 800 m udaljenosti od 
otpada i plati naknada. 

Udovoljavajući zahtjevima vlasnika Grad je izradio nacrt i prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni 



utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, s prijedlogom da ga Gradsko vijeće razmotri i donese 
odluku o njemu. 

Izvori financiranja za provedbu ove Odluke su sredstva prikupljena prema Cjeniku 
usluga GKP Čakom-a d.o.o. Čakovec, na koji cjenik je Grad Čakovec dao Suglasnost 20. 
listopada 2009., KLASA: 021-05/09-01/234, URBROJ: 2109/2-01-09-05, (Sl. gl. Grada Čakovca 
13/09).  
 
Privitak:   

1. Odluka o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja 
odlagališta otpada u Totovcu, (Sl. gl. Grada Čakovca 13/06, 19/07 i 11/09; 12/09 – proč. 
tekst) 

2. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za 
gospodarenje okolišem, KLASA: 351-02/09-04/16, URBROJ: 531-08-3-1-2-09-2, od 21. 
svibnja 2009. 

3. Zahtjev i zamolba građana od 03. i 04. veljače 2009. 
4. Zahtjev za izmjene i dopune Odluke podnesen od šest vlasnika iz Totovca od 14. rujna 

2009.  
5. Dopis Grada Čakovca upućen Predsjedniku MO Totovec od 09. studenog 2009.  

 
 
 
         GRADONAČELNIK 
         Branko Šalamon, v.r. 
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PRIJEDLOG 
Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca  09/09). Gradsko 

vijeće Grada Čakovca je na svojoj ____ sjednici, održanoj _____ 2010., donijelo 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE GRADU ČAKOVCU I VLASNICIMA  
NEKRETNINA U ZONIUTJECAJA ODLAGALIŠTA OTPADA U TOTOVCU 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni 

utjecaja odlagališta otpada u Totovcu (Sl. gl. Grada Čakovca 13/06, 19/07, 11/09 12/09– 
proč. tekst), u članku 4. stavak 1, dodaje se nova točka 4 koja glasi: 

„-da se nekretnina nalazi na udaljenosti između 500 m i 600 m udaljenoj od 
odlagališta otpada“. 

Članak 2. 
 

 U članku 5. dodaje se novi stavak 4 koji glasi: 
„Koeficijent umanjenja tržišne vrijednosti nekretnina iz članka 4. stavak 1 točka 4 

iznosi 0,135.“ 
U dosadašnjem stavku 4, koji postaje novi stavak 5, iza riječi: „(procjenitelja)“ briše se 

točka, stavlja zarez i dodaju riječi: „o trošku vlasnika nekretnine“.  
U nastavku stavka 5 dodaje se nova rečenica koja glasi:  
„Grad Čakovec će uvažiti nalaz i mišljenje onog ovlaštenog procjenitelja na čiji izbor 

je prethodno dao pisanu suglasnost ili je sudjelovao u njegovu izboru.“ 
Dosadašnji stavci 4 do 6 postaju stavci 5 do 7.  

 
Članak 3. 

 
 U članku 6 ispred dosadašnjeg stavka koji postaje stavak 2. dodaje se novi stavak 1, 
koji glasi: 

„Naknada će se isplaćivati samo za stambene ili stambeno-poslovne građevine 
izgrađene prije 01. siječnja 2000., koje se fizički nalaze na udaljenosti između 500 m i 600 m 
udaljenoj od odlagališta otpada ili ih granica od 600 m dodiruje i za koje se uredno plaća 
komunalna naknada, kao i samo onim vlasnicima koji nemaju dugova prema Gradu Čakovcu 
i dugova prema GKP Čakomu d.o.o. Čakovec, Mihovljanska bb.“ 
 

Članak 4. 
 

 U članku 8. stavak 1 dodaje se nova točka 5 koja glasi: 
„-dokaz da se nekretnina nalazi na udaljenosti između 500 m i 600 m udaljenoj od 

odlagališta otpada, izrađen od ovlaštenog geodeta, o trošku vlasnika nekretnine.“ 
 

Članak 5. 
 

 U članku 9 dodaje se novi stavak 2 koji glasi: 
„Nova granica područja utjecaja odlagališta otpada unutar koje se stječe pravo na 

naknadu utvrđena ovom Odlukom, neće se mijenjati – širiti, dok se u cijelosti ne isplate sve 
utvrđene naknade.“ 

Članak 6. 
 

 U članku 16 dodaje se novi stavak 2 koji glasi: 
„Vlasnici nekretnina iz članka 1. ove Odluke dužni su podnijeti zahtjev  za isplatu 

naknade najkasnije do 31. prosinca 2010.“ 
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Iza novog stavka 2 dodaje se novi stavak 3 koji glasi: 
„Predstavnici Vijeća Mjesnog odbora Totovec dužni su aktivno sudjelovati u 

provođenju ove Odluke.“ 
Članak 7. 

 
Ostale odredbe Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina 

u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu (Sl. gl. Grada Čakovca 13/06, 19/07, 11/09 
12/09 – proč. tekst) ostaju na snazi. 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/10-01/28 
URBROJ: 2109/02-05-10-01 
Čakovec, _______ 2010. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
Gordan Vrbanec, ing.el., v.r. 

 
 





















































 


