
OBRAZLOŽENJE 
prijedloga Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom 

 

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 Pravni temelj za donošenje odluke je odredba članka 23. stavak 5. i članka 28. stavak 

2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN.94/13. i 73/17.) i članak 32. stavka 1. 

Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Martijanec („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ broj 11/18). Istim zakonskim odredbama propisano je da više JLS-e 

mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više svojih obveza iz zakona o 

održivom gospodarenju otpadom dok je u članku 32. Odluke Općinskog vijeća određeno da 

će Općina Martijanec svoju obvezu gospodarenja otpadom ispuniti sklapanjem sporazuma sa 

drugim JLS-e i dodjelom javne ovlasti za obavljanje poslova trgovačkom društvu u svojem 

suvlasništvu.  

II  OCJENA STANJA I TEMELJNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

 

             Člankom 28.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisane su obveze u 

području gospodarenja otpadom koje je  JLS-e dužna provesti na svom području. Zakonom je 

predviđeno da se iste obveze mogu ispuniti i zajednički za više JLS-e, te temeljem 

sklopljenog sporazuma, a o čemu  odluku donosi predstavničko tijelo, te isto ovlašćuje 

Općinskog načelnika za potpisivanje sporazuma, odnosno aneksa sporazuma za pristupanje 

nove JLS-e već postojećem sporazumu. 

             U članku 32. odluke općinskog vijeća iz točke  I. ovog obrazloženja određeno je da će 

Općina Martijanec svoju obvezu gospodarenja otpadom ispuniti sklapanjem sporazuma sa 

drugim JLS-e i dodjelom javne ovlasti za obavljanje poslova gospodarenja otpadom 

trgovačkom društvu u svojem suvlasništvu. Općinsko vijeće ovlastilo je svojim zaključkom 

Općinskog načelnika za vođenje pregovora sa Gradom Ludbregom i Gradom Prelogom radi 

sklapanja sporazuma, odnosno pristupanja postojećem sporazumu o zajedničkoj provedbi 

mjera gospodarenja  otpadom. Na upućeno pismo namjere gradonačelniku Grada Ludbrega sa 

priloženim prijedlogom odluke i sporazuma o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja 

otpadom na području Grada Ludbrega i Općine Martijanec, Općina nije dobila nikakav 

pismeni odgovor, već smo dobili samo ponudu LUKOMA sa cjenikom usluga. 

Istovremeno nam je Grad Prelog ponudio priključenje sporazumu o zajedničkoj  mjeri 

gospodarenja  otpadom na području Donjeg Međimurja u koji je uključeno 12 JLS-e, a mjere 

gospodarenja otpadom provodi GKP PRE-KOM Prelog. GKP PRE-KOM ima izgrađene sve 

građevine i posjeduje potrebnu opremu za sakupljanje i obradu otpada. Sukladno zakonu i 

uredbi Vlade o održivom gospodarenju otpadom, te pristupanjem Općine Martijanec 

predmetnom sporazumu  za Općinu i građane nema nikakve obveze kapitalnog ulaganja u 

izgradnju objekata ili nabavu prijevoznih sredstava  ili nabavu opreme za obradu otpada. 

Ponuđene cijene usluge obuhvaćaju u potpunosti sakupljanje svih zakonom propisanih 

vrsta otpada na kućnom pragu korisnika uključujući i obradu svih prikupljenih vrsta otpada u 

reciklažnom centru Prelog osim miješanog komunalnog otpada koji se odlaže u sanacijskom 

odlagalištu u Piškornici. Opseg usluga uključen u cijenu ponuđene javne usluge značajno 

premašuje ponuđeni opseg usluga uključen u cijenu drugih pružatelja javne usluge (umjesto 

2m3 glomaznog otpada, preuzimanje 4m3 odnosno 8m3 uključujući i granje, ukoliko korisnik 

koristi i odvoz biorazgradivog otpada). Dodatni besplatni odvoz 1 vlastite vreće 

biorazgradivog otpada 2 puta mjesečno, preuzimanje bez naknade 400kg građevinskog 

otpada, umjesto 200kg, besplatan odvoz pelena za malu djecu do 3 godine, besplatna izrada i 

provedba plana gospodarenja otpadom za Općinu, besplatna edukacija i informativne 



aktivnosti uključene su u cijenu usluge kao i druge pogodnosti koje su navedene u samom 

sporazumu koji se nalazi u prilogu prijedloga odluke. 

Ovim prijedlogom odluke Općina Martijanec pristupa sporazumu o zajedničkoj 

provedbi mjera gospodarenja otpadom na području Grada Preloga i drugih 12 JLS-e Donjeg 

Međimurja, u potpunosti ispunjava svoju zakonsku obvezu o provedbi mjera gospodarenja 

otpadom, te stvaraju pretpostavke da se provede najkasnije do 30.06.2018.godine i realizira 

odvojeno prikupljanje otpada  na području Općine Martijanec. 

  Tekst sporazuma o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom nalazi se u 

prilogu prijedloga odluke.  

 

 

III SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE, TE NAČIN KAKO 

ĆE SE ISTA OSIGURATI 

 

Za provođenje ove odluke potrebno je osigurati sredstva u proračunu iznos od cca 

28.000,00 kuna za kupnju udjela u GKP PRE-KOM d.o.o Prelog, te 15 % sredstva za učešće 

Općine za kupnju posuda reciklirani otpad putem Ministarstva za zaštitu okoliša  i energetsku 

učinkovitost  u vrijednosti cca 300,000.000 kuna i eventualno i eventualno 15 % učešća  

Općine Martijanec  radi dobivanja cca 100,000.000 kuna za provedbu  edukativno-

informativnih aktivnosti na području Općine Martijanec od strane fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost, a koje aktivnosti će provoditi GKP PRE-KOM Prelog. Potrebna 

sredstva osigurat će se rebalansom proračuna i to ukidanjem pozicije za nabavu mobilnog 

reciklažnog dvorišta u iznosu od 250,000.000 kuna pošto davatelj usluge posjeduje mobilno 

reciklažno dvorište. 

 

 

IV OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE 

 

ČLANAK 1. utvrđuje se potreba zajedničke provedbe mjera gospodarenja otpadom na 

području Općine Martijanec 

 

ČLANAK  2. utvrđuje se da je opseg zajedničkih mjera određen sporazumom  o zajedničkom 

izvođenju mjera gospodarenja otpadom 

 

ČLANAK  3.  utvrđuje se da se sporazum o zajedničkom  provođenju mjera gospodarenja 

otpadom  nalazi u privitku prijedloga odluke i čini njezin sastavni dio 

 

ČLANAK  4.  utvrđuje se ovlast Općinskog načelnika za potpisivanje sporazuma 

 

ČLANAK 5.  utvrđuje se stupanje Sporazuma na snagu 

 

            

 

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

Odluku  Općine Martijanec u predloženom tekstu. 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

           Dražen Levak, dipl.iur. 


