
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima, postupku i načinu 

utvrđivanja naknade jedinicama lokalne samouprave zbog korištenja odlagališta otpada 
„Beljavine“ u Vrbovcu 

 
Nositelj izrade izvješća: UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA  
Vrbovec, 14. 3. 2022.  
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima, postupku i 
načinu utvrđivanja naknade jedinicama lokalne 
samouprave zbog korištenja odlagališta otpada 
„Beljavine“ u Vrbovcu 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

U Gradu Vrbovcu na snazi je Odluka Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade 
jedinicama lokalne samouprave zbog korištenja odlagališta 
otpada „Beljavine“ u Vrbovcu („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 
12/2021) (dalje u tekstu: Odluka), kojom su utvrđena mjerila, 
postupak i način utvrđivanja iznosa te način plaćanja naknade 
koju su Gradu Vrbovcu dužne plaćati druge jedinice lokalne 
samouprave, koje za zbrinjavanje otpada sa svojeg područja 
koriste odlagalište „Beljavine“, smješteno na području Grada 
Vrbovca. Radi ukazanih potreba, predloženom izmjenom 
Odluke smanjit će se naknada za tonu odloženog otpada, koju 
plaćaju jedinice lokalne samouprave koje koriste odlagalište 
otpada „Beljavine“ u Vrbovcu za zbrinjavanje otpada, sa 
iznosa od 20% na iznos od 15% iznosa cijene odlaganja jedne 
tone miješanog komunalnog otpada određene cjenikom 
društva KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o., koja ne uključuje 
porez na dodanu vrijednost. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://vrbovec.hr/kategorija/gradska-
uprava/savjetovanje-s-javnoscu/  

9. 2. 2022. g. – 11. 3. 2022. g. 

Pregled osnovnih pokazatelja 
uključenosti savjetovanja s javnošću  

U postupku savjetovanja s javnošću niti jedan dionik nije 
dostavio  prijedlog odnosno mišljenje.  

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

- 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  - 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Za provedbu javnog savjetovanja nije bilo financijskih 
troškova.  

KLASA: 013-02/22-03/03      
URBROJ: 238-32-03/05-22-2 
Vrbovec, 14. 3. 2022.  

https://vrbovec.hr/kategorija/gradska-uprava/savjetovanje-s-javnoscu/
https://vrbovec.hr/kategorija/gradska-uprava/savjetovanje-s-javnoscu/

