
OBRAZLOŽENJE 

uz prijedlog Odluke o određivanju javnog isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Martijanec 

 

 

1. PRAVNI TEMELJ ZA PODNOŠENJE ODLUKE 

Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka 196. i 201. st. 1. Zakona 

o vodama (NN br. 153/09,  63/11, 130/11, 56/13. i 14/14.) 

 

2. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA 

KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM OVE ODLUKE 

Općina Martijanec je prihvatila sudjelovanja u izgradnji Sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda aglomeracije Ludbreg i aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima glede pripreme 

Studijske i ostale potrebite dokumentacije za izradu zahtjeva i realizaciju sufinanciranja kroz EU 

fondove a čiji će nositelj biti trgovačko društvo „Varkom“ d.d. Varaždin, Trg bana Jelačića 15. 

Djelatnost javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na  području Općine. 

Martijanec obavlja se kao javna služba i od interesa je za Općinu Martijanec,  a prema odredbama  

Zakona o vodama jedinice lokalne samouprave su dužne osigurati obavljanje djelatnosti javne 

vodoopskrbe i javne odvodnje. 

Iz istih je razloga potrebno za javnog isporučitelja vodnih usluga javne  odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda na  području   Općine Martijanec određuje se trgovačko društvo „Varkom“ d.d. 

Varaždin, Trg bana Jelačića 15. 

 

3. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE 

Za neposredno prevođenje ove odluke nije potrebno osigurati sredstva u Općinskom 

proračunu 
 

4. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE 

Uz članak 1.  

U ovom članku određuje se javni isporučitelj vodnih usluga. 

 

Uz članak 2.  

Ovim člankom određuje se provođenje zakonske obveze i interes. 

 

Uz članak 3.   

Ovim člankom određeno je područje djelatnosti 

 

Uz članak 4.  

Ovim je člankom predviđen način za imenovanje člana projektnog tima 

 

 

Uz članak. 5. 

Ovim člankom određuje se dan stupanja na snagu Odluke. 

 

Sukladno svemu naprijed navedenom dostavljam Općinskom vijeću Općine Martijanec prijedlog 

Odluke o određivanju javnog isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda na području Općine Martijanec da razmotri isti i predmetnu Odluku donese.  

 

 

    OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                             Dražen Levak, dipl.iur. 


