
 

 

   OBRAZLOŽENJE   

prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

Općine Martijanec 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OPĆEG AKTA 

Zakonska osnova za donošenje ovog prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom redu Općine Martijanec sadržana je u članku  Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom (urednički pročišćeni tekst, Narodne novine, broj 94/13 i 73/17) i . Uredbi o 

gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/17). 
 

 

II. OCJENA STANJA, TEMELJNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 

SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM ODLUKE 

Odlukom o komunalnom redu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/95, 15/96, 19/03 

i 08/09) propisan je komunalni red i mjere za njegovo provođenje radi održavanja čistoće, i 

korištenja javnih površina,  uređenja naselja, skupljanja, odvoza i postupanja sa komunalnim 

otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, o javnoj 

rasvjeti, o održavanju i zaštiti nerazvrstanih cesta i poljskih puteva.   

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) predlažu 

se radi usklađivanja s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (urednički 

pročišćeni tekst, Narodne novine, broj 94/13 i 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim 

otpadom (Narodne novine broj 50/17). 

Člankom 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (urednički pročišćeni tekst, Narodne 

novine, broj 94/13 i 73/17) i člankom 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom 

(Narodne novine broj 50/17) predviđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave donese Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada. Člankom 187. Zakona 

o održivom gospodarenju otpadom (urednički pročišćeni tekst, Narodne novine, broj 94/13 i 

73/17) prestale su važiti odredbe članaka 3., 11., 20., 30. i 34. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 

178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) u odnosu na komunalnu djelatnost 

održavanja čistoće, u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na 

određena odlagališta i komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog otpada. 

Slijedom navedenog, Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu predlaže se 

prvenstveno radi usklađenja Odluke o komunalnom redu sa izmjenama Zakona o održivom 

gospodarenja otpadom. 

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Martijanec da donese Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnom redu Općine Martijanec u predloženom tekstu. 

 

III. SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE, TE NAČIN KAKO ĆE 

SE ISTA OSIGURATI 

U Proračunu Općine nije potrebno osigurati dodatna sredstva za provođenje predložene 

Odluke.             

     

IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE 

Člankom 1. Prijedloga odluke predlaže se brisanje Glave IV Odredbe o sakupljanju, odvozu i 

postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom, članci 45.- 60. u Odluci o komunalnom redu 

Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/95, 15/96, 19/03 i 08/09.  
  

 



 

 

 

Za zakonitost i točnost predložene odluke i ovog obrazloženja odgovara:  

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela                                           

Krunoslav Kosir, dipl.oec    

 

 

 

 

Slijedom navedenog, predlažem Općinskom vijeću Općine Martijanec da raspravi i donese  

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Martijanecu 

predloženom tekstu. 

 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

           Dražen Levak, dipl.iur. 

 

 

 
                                                                                            

       

 


