
                          13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL UZ TOČKU 10. DNEVNOG REDA 
 
 
 
 

 
Donošenje Odluke o naknadi za korištenje odlagališta 

za neopasni otpad Totovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. studeni 2022.  



PRIJEDLOG 
Temeljem članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom (NN RH 84/21) i članka 

29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada 
Čakovca je na svojoj __. sjednici održanoj _______ 2022., donijelo sljedeću  

 
O D L U K U  

o naknadi za korištenje odlagališta za neopasni otpad Totovec 
 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom određuje se postupak i način određivanja naknade za korištenje 
odlagališta neopasnog otpada Totovec (u daljnjem tekstu: Odlagališta).  
   

Članak 2. 
 

 Obveznik plaćanja naknade za korištenje Odlagališta jest jedinica lokalne 
samouprave s područja Međimurske županije koja koristi Odlagalište budući se s 
njenog područja zbrinjava miješani komunalni otpad prikupljen u okviru javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na Odlagalištu i bez obzira na činjenicu da taj otpad 
na Odlagalište dovozi Davatelj javne usluge kojem je ta jedinica lokalne samouprave 
povjerila obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili dodijelila koncesiju 
za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada. 
   

Članak 3. 
 
 GKP ČAKOM d.o.o. kao pravna osoba koja upravlja Odlagalištem je dužna 
voditi evidenciju o količini (u tonama) preuzetog miješanog komunalnog otpada 
prikupljenog u okviru javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 
određene jedinice lokalne samouprave radi zbrinjavanja postupkom D1 na Odlagalištu. 
 GKP ČAKOM d.o.o. je dužan dostavljati Gradu Čakovcu najkasnije do 15-tog 
dana u mjesecu za prethodni mjesec, podatke o količini preuzetog miješanog 
komunalnog otpada prikupljenog u okviru javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na području određene jedinice lokalne samouprave i cijenu odlaganja jedne 
tone miješanog komunalnog otpada bez poreza na dodanu vrijednost iz Cjenika usluga 
GKP ČAKOM d.o.o. važeću za mjesec za koji dostavlja podatke. 
 

Članak 4. 
 

 Naknada se plaća zbog korištenja Odlagališta za tonu odloženog otpada 
obračunava se u visini od 20% iznosa cijene odlaganja jedne tone miješanog 
komunalnog otpada određenog cjenikom GKP ČAKOM d.o.o. bez poreza na dodanu 
vrijednost.  

 
Članak 5.    

 
Grad Čakovec i jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske županije 

čiji se miješani komunalni otpad skupljen u okviru javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpad zbrinjava na Odlagalištu će sklopiti ugovor kojim će utvrditi  način 
plaćanja naknade za korištenje odlagališta.  



Članak 6. 
 

Naknada za korištenje odlagališta prihod je Proračuna Grada Čakovca  
 

Članak 7. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca, a primjenjuje se od 01.01.2023. 
 
 
KLASA: 024-04/22-01/36 
URBROJ: 2109-2-02-22-07 
Čakovec, _________  2022. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
      Josip Varga, v.r. 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

          Sukladno članku 103. Zakona o gospodarenju otpadom (NN RH 84/21 - u 
daljnjem tekstu Zakon), jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi 
odlagalište otpada, a koje koriste druge jedinice lokalne samouprave, ima pravo na 
novčani iznos odnosno naknadu za korištenje odlagališta otpada.    
         Obveznik plaćanja naknade bile bi, prema prijedlogu Odluke o naknadi za 
korištenje odlagališta za neopasni otpad Totovec, jedinice lokalne samouprave s 
područja Međimurske županije, koje koriste odlagalište otpada u Totovcu.  
          Naknada bi se plaćala zbog korištenja odlagališta otpada u Totovcu za tonu 
odloženog otpada, a obračunavala bi se u visini od 20% iznosa cijene odlaganja jedne 
tone miješanog komunalnog otpada određenog cjenikom GKP Čakom d.o.o. bez PDV-
a.  
         Način plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta uređuje se ugovorom. Ako 
ugovor nije sklopljen način plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta uređuje se 
odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 
         Naknada za korištenje odlagališta prihod je proračuna Grada Čakovca.   
         Predlaže se da predočena Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, 
a primjenjuje se od 01.01.2023.            
        Predočeni prijedlog Odluke o naknadi za korištenje odlagališta za neopasni otpad 
Totovec upućujem Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.      
 

GRADONAČELNICA 
                                                      Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., v.r. 
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