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Na temelju članka 31.st.2., a u svezi članka 28. st.2. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom (Nar. nov. br. 94/13 i 73/17), te članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni 

vjesnik Varaždinske županije 10/13 i 24/13) i članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13 i 24/13), Općinsko vijeće 

Općine Martijanec na 06. sjednici održanoj 26. veljače 2018. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

 o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i  

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Martijanec 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Opčine Martijanec povjerava se trgovačkom društvu GKP PRE-KOM 

d.o.o. sa sjedištem na adresi: Prelog, Kralja Zvonimira 9, MBS: 070059996. 

 

Članak 2. 

Sa obavljanjem usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Martijanec davatelj javne usluge započet će od datuma kada se ispune sve 

pravne, financijske i tehničke pretpostavke da davatelj javne usluge može pristupiti obavljanju 

javne usluge, a najkasnije sa 01.07.2018.g. kada je davatelj javne usluge dužan otpočeti sa 

pružanjem javne usluge iz članka 1. ove odluke. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Martijanec za potpisivanje Sporazuma o 

zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom i utvrđivanje datuma početka obavljanja 

javne usluge iz članka 1. ove Odluke na području Općine Martijanec. 

 

Članak 4. 

Opseg javne usluge iz članka 1. ove Odluke propisan je Općim uvjetima usluge koji su 

sastavni dio Sporazuma o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom. 

 



 

Članak 5. 

Davatelj javne usluge GKP PRE-KOM d.o.o. dužan je važeći cjenik usluga objaviti na 

svojoj mrežnoj stranici i u cjelosti se pridržavati svih zakonskih i podzakonskih propisa  

kojima je regulirano obavljanje povjerene javne usluge kao i važečih općih akata Općinskog 

vijeća Općine Martijanec. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana od objave u Službenom vjesniku 

Varaždinske županije. 

 

 

    PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Dubravko Besek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 
prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Martijanec  

 

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 Pravni temelj za donošenje odluke je odredba članka 31.stavak 2.,a u svezi s člankom 

28.stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom(NN.94/13. I 73/17.) kao i članak 

31.statuta i članak 46.poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Martijanec. Prema istoj 

zakonskoj odredbi propisano je  da predstavničko tijelo JLS-e donosi odluku o povjeravanju 

obavljanja javne usluge iz članka 1.ovog prijedloga odluke trgovačkim društvom u svojem 

vlasništvu,odnosno suvlasništvu. 

 

II  OCJENA STANJA I TEMELJNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

Pošto je Općinsko vijeće Općine Martijanec donijelo odluku kojom se odredilo da će se 

obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Martijanec obavljati zajednički, temeljem potpisanog sporazuma o 

zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpadom i pošto je najkasniji datum za provedbu 

te odluke određen 30.06.2018.godine,potrebno je donijeti predloženu odluku  kako bi se 

mogle provesti sve pripremne radnje radi izvršenja odluke općinskog vijeća i poštovanja 

zakonskih propisa. Pošto od grada Ludbrega  Općina Martijanec nije dobila nikakav pismeni 

odgovor na upućeno pismo namjere o sklapanju sporazuma  o zajedničkom gospodarenju 

otpadom kao jedino rješenje za provedbu odluke Općinskog vijeća preostala je mogućnost 

pristupanja Općine Martijanec postojećem sporazumu o zajedničkom provođenju mjera 

gospodarenja otpadom na području grada Preloga i drugih 9 JLS-e Donjeg Međimurja, a što 

se prijedlogom ove odluke o povjeravanju javne usluge  GKP PRE-KOM d.o.o i ostvaruje.   

 

III SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE, TE NAČIN KAKO 

ĆE SE ISTA OSIGURATI 

Za neposredno prevođenje ove odluke nije potrebno osigurati sredstva u Općinskom 

proračunu niti se predviđa dodatno opterećenje građana za izgradnju građevina za obavljanje 

javne usluge jer davatelj javne usluge ima osiguranu kompletnu infrastrukturu za pružanje 

predmetne javne usluge sukladno zakonskim propisima. 

 

IV OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE 

ČLANAK 1. određuje kome se povjerava javna usluga i kada će se ista otpočeti obavljati, 

ČLANAK 2. određuje se ovlaštenje Općinskog načelnika za potpisivanje sporazuma i 

utvrđivanje datuma  početka pružanja javne usluge, 

ČLANAK 3. utvrđuje se da je opseg javne usluge  propisan sporazumom, 

ČLANAK 4. određuje se da je davatelj javne usluge obavezan objaviti cjenik usluga  na 

svojoj mrežnoj stranici i da se dužan pridržavati u obavljanju javne usluge svih zakonskih i  

podzakonskih propisa općih akata Općine, 

ČLANAK 5. određuje se datum stupanja odluke na snagu 

  

 Za zakonitost i točnost predložene odluke i ovog obrazloženja odgovara: Općinski 

načelnik Dražen Levak, dipl.iur. 
 

 


