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Valpovo, rujan 2022. godine   PREDLAGATELJ: 

      GRADONAČELNIK  

IZVJESTITELJ: MATKO ŠUTALO  



O b r a z l o ž e n j e 

 

uz prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini i načinu obračuna naknade za korištenje 

odlagališta otpada „Staro Valpovo“ 

 

 

Gradsko vijeće Grada Valpova, na 11. sjednici, održanoj 25. ožujka 2022. godine, donijelo 

je Odluku o visini i načinu obračuna naknade za korištenje odlagališta otpada „Staro Valpovo“ 

(„Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 3/22). 

 

 Grad Valpovo uputio je dopis trgovačkom društvu Kombel d.o.o. Belišće kojim se tražilo 

odgovor na pitanje koje sve jedinice lokalne samouprave odlažu svoj komunalni i/ili drugi otpad 

na odlagalište otpada Belišće („Staro Valpovo“) koje se nalazi u k. o. Valpovo, na kč. br. 511/2 i 

kč. br. 511/3. 

 

 Temeljem upita Grada Valpova, Kombel d.o.o. Belišće odgovorio je dana 23. kolovoza 

2022. godine da su to, osim Grada Valpova, i sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Belišće, 

Općina Petrijevci i Općina Bizovac. 

 

 Člankom 103. stavkom 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21) 

određeno je da naknada za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne 

samouprave odnosno Grada Zagreba je novčani iznos na koji ima pravo jedinica lokalne 

samouprave odnosno Grad Zagreb na čijem se području nalazi odlagalište otpada, a koje koriste 

druge jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb, a s obzirom da je Odlukom o visini i 

načinu obračuna naknade za korištenje odlagališta otpada „Staro Valpovo“ propisano da je 

obveznik plaćanja predmetne naknade Grad Belišće, ovim izmjenama Odluke predviđa se općenito 

obvezivanje svih jedinica lokalne samouprave koje koriste odlagalište otpada “Staro Valpovo” na 

plaćanje predmetne naknade. 

 

 Ukoliko Gradsko vijeće prihvati ovo obrazloženje akt bi mogao glasiti kao u prilogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA, na 17. sjednici, održanoj __ rujna 2022. 

godine, na temelju članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21) i 

članka 16. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/01, 02/06, 04/09, 

02/13, 07/13, 10/17 - pročišćeni tekst, 01/18, 03/19, 03/20 i 02/21), donijelo je 

 

 

ODLUKU  

o izmjenama  

Odluke o visini i načinu obračuna  

naknade za korištenje odlagališta otpada „Staro Valpovo“ 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o visini i načinu obračuna naknade za korištenje odlagališta otpada „Staro Valpovo“ 

(„Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 3/22) u čl. 1. st. 1. riječi: 

 „a koje koristi druga jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Belišće“  

zamjenjuju se riječima:  

„a koje koriste druge jedinice lokalne samouprave“. 

 

U čl. 1. st. 2. mijenja se i glasi:  

„Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka su sve jedinice lokalne samouprave koje 

odlažu otpad na odlagalištu „Staro Valpovo“, a evidentirane su u Očevidniku o nastanku i tijeku 

otpada (e-ONTO).“ 

Članak 2. 

U čl. 4. Odluke, riječi:  

„odnosno gradu Belišću, a koji je u obvezi podmiriti troškove odlaganja otpada najkasnije do 

zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.“  

zamjenjuju se riječima: 

„a koje su u obvezi podmiriti troškove odlaganja otpada najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za 

prethodni mjesec.“ 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Valpova“. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA 

 

KLASA: 011-01/22-01/2 

URBROJ: 2158-7-1-22-___ 

Valpovo, __ rujna 2022. godine 

                                                                                                          

                                                                                                              Predsjednik Gradskog vijeća 

                                                                                                                         Igor Uranjek 


