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Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u 

zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu 
 
 
 

 
 
 
 

  



PRIJEDLOG 
 
Na temelju članka 24. Zakona o otpadu (NN RH br. 178/04, 153/05 i 111/06), članka 

2. stavka 2 Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima 
nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN RH br. 59/06) te članka 44. Statuta Grada 
Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br.05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proč. tekst i 15/07), 
Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj ____ sjednici održanoj _____________ 2007. 
godine, donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U 

  
o izmjenama i dopunama 

Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni 
utjecaja 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 broj 13/06), mijenja se članak 
3, stavak 3 i glasi: 
  
„GKP Čakom d.o.o. Čakovec je dužan do dvadesetog dana svakog mjeseca pisanim putem 
izvijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove o količini otpada, izraženo u 
tonama mjesečno, odloženog u prethodnom mjesecu i istovremeno dostaviti financijski 
obračun fakturirane naknade za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnina. Upravno 
tijelo će na osnovi količine zbrinutog otpada izražene u tonama mjesečno i obračunate 
fakturirane mjesečne naknade donijeti rješenje iz prethodnog članka kojim će se odrediti 
dospijeće plaćanja. GKP Čakom d.o.o. Čakovec je dužan do 30.01. svake godine dostaviti 
Gradu Čakovcu izvještaj o stanju naplaćene naknade. “ 
 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu 
i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca. 
 
Klasa: 021-05/07-01/48 
Urbroj: 2109/2-05-07-04 
Čakovec, ___________ 2007. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Veselin Biševac, dipl. ing. v.r. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Odredbom članka 3. st. 3. Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima 
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, propisano je da će se naknade na 
razliku između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnina koje se nalaze 
na udaljenosti do 500 m od odlagališta otpada u Totovcu plaćati na temelju podataka 
Čakoma d.o.o. Čakovec o naplaćenoj naknadi.  Naknadu je, u skladu sa zakonom, potrebno 
plaćati Gradu Čakovcu na temelju količine zbrinutog otpada izražene u tonama mjesečno i 
obračunatih vrijednosti.  

Gradsko poglavarstvo na svojoj 28. sjednici održanoj 06.12.2007. godine, utvrdilo je 
prijedlog predočene Odluke te je uputilo Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
GRADONAČELNIK  
Branko Šalamon, v.r. 








