
Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09, 
2/13) i načelne suglasnosti za izgradnju oporabilišta otpada „Totovec“ Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost KLASE: 351-04/12-02/131 od 4. travnja 
2013., Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 27. sjednici, održanoj 17. travnja 
2013., donijelo je  
 

O D L U K U 
o sufinanciranju izgradnje oporabilišta otpada Totovec – I. etapa 

 
I. 
 

Prima se na znanje da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
načelno osigurava sredstva u visini 100% opravdanih troškova za izradu projektne 
dokumentacije (glavi i izvedbeni projekt) i sredstva u visini do 80% prihvatljivih 
troškova za izgradnju oporabilišta otpada Totovec – I. etapa (7 faza iz lokcijske 
dozvole) čija je procijenjena vrijednosti cca 39 milijuna kuna. 
 

II. 
 

Utvrđuje se da će Grad Čakovec u Proračunu za 2013. i projekciji Proračuna 
za 2014. i 2015. osigurati preostalih 20% sredstava za izgradnju oporabiliša otpada 
Totovec – I. etapu (7 faza iz lokacijske dozvole) jer će prikupljati sredstva iz stavke 
investicije u zaštitu okoliša iz strukture cijene postupanja s otpadom.    
 

III. 
 
 Nakon što se steknu svi preduvjeti potrebni za dobivanje 100% sredstava za 
izradu projektne dokumentacije (glavi i izvedbeni projekt) kao i za dobivanje 80% 
sredstava za izgradnju oporabilišta otpada Totovec – I. etapa, ovlašćuje se 
gradonačelnik Grada Čakovca potpisati ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost o korištenju sredstava za sufinanciranje izgradnje 
oporabilišta otpada Totovec. 
 

IV. 
 

U cijelosti se stavlja van snage Odluka Gradskog vijeća Grada Čakovca Klasa: 
021-05/11-01/111, Urbroj: 2109/2-02-11-06 od 07.07.2011., kojom je usvojen 
Poslovni plan za investiciju sanacije odlagališta Totovec – I. faza – sanacija 
odlagališta Totovec – povećanje investicije, II. faza – oporabilište otpada Totovec 
(reciklažno dvorište, sortirnica i kompostirnica) GKP „Čakom“ d.o.o. iz lipnja 2011. 

 
V. 
 

Usvaja se Poslovni plan za investiciju sanacije odlagališta Totovec – I. faza – 
sanacija odlagališta Totovec, II. faza – oporabilište otpada Totovec  GKP „Čakom“ 
d.o.o. iz travnja 2013. 

 
 
 
 



VI. 
 

Od Međimurske županije zatražiti će se mišljenje vezano za podršku projektu 
izgradnje oporabilišta otpada Totovec. 
 

VII. 
 

Ovlašćuje se GKP „Čakom“ d.o.o. iz Čakovca, Mihovljanska bb, OIB: 
14001865632, naručiti glavni i izvedbeni projekt za izgradnju oporabilišta otpada 
Totovec, provesti postupak javne nabave za izgradnju oporabilišta otpada Totovec  
(za nabavu robe i radova), te poduzimati sve druge potrebne radnje vezane uz 
realizaciju projekta izgradnje oporabilišta otpada Totovec. 
 

VIII. 
 
U cijelosti se stavlja van snage odluka Gradskog vijeća Grada Čakovca Klasa: 

021-05/12-01/78, Urbroj: 2109/2-02-12-06 od dana 08. svibnja 2012.g., kojom se 
raspisuje natječaj za cjelovito i trajno zbrinjavanje komunalnog i ostalih otpada 
postupkom koji će garantirati maksimalno selektiranje novo skupljenog otpada te 
daljnju sanaciju i rekultivizaciju postojeće deponije, itd. 
 

IX. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca. 

 
KLASA: 021-05/13-01/79 
URBROJ: 2109/2-02-13-09 
Čakovec, 17. travanj 2013. 

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Gordan Vrbanec, ing. el. 
 
 
 
 
 


