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Ivanec, 09. srpnja 2018.
Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ br. 94/13, 73/17) i članka 35. Statuta Grada Ivanca (“Službeni vjesnik Varaždinske
županije” br. 21/09, 12/13 i 23/13 - pročišćeni tekst, 13/18), Gradsko vijeće Grada Ivanca na
______ sjednici održanoj __________ srpnja 2018. godine donosi
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRUŽANJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA
MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG
KOMUNALNOG OTPADA

Članak 1.
U Odluci o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.
9/18, 28/18) iza članka 45. naslov „Kriterij za određivanje Korisnika usluge u čije ime jedinica
lokalne samouprave preuzima obvezu plaćanja cijene Javne usluge“ i članak 46. briše se.
Dosadašnji članci 47. - 50. postaju članci 46.- 49.
Članak 2.
Dosadašnji članak 51. koji postaje članak 50. mijenja se i glasi:
„Ova Odluka stupa na snagu 01. rujna 2018. godine, osim u dijelu koji regulira cijenu
javne usluge koji stupa na snagu 01. studenog 2018., a objaviti će se u Službenom vjesniku
Varaždinske županije.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom
vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA IVANCA:
Ksenija Sedlar Đunđek, mag. oec.

Obrazloženje
uz Odluku o izmjeni Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Odluku o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja
biorazgradivog komunalnog otpada („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 9/18) donijelo
je Gradsko vijeće Grada Ivanca na 8. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine. (u
daljnjem tekstu: Odluka)
Odlukom o izmjeni Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.
28/18) odgođena je primjena Odluke na 01. rujna 2018.
Ovim izmjenama Odluke vrši se usklađivanje dijela Odluke u vidu kriterija za oslobađanje i
preuzimanje obveza plaćanja cijene javne usluge na teret Grada Ivanca, s odredbama Zakona
o održivom gospodarenje otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17) odnosno načelima
gospodarenja otpadom, a naročito načelom „onečiščivać plaća“ koje u osnovi navodi da
proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove
mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog
štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad.
Takvom odredbom Zakona, stavljeni su u jednaki položaj svi korisnici Javne usluge u vidu
obveze plaćanja javne usluge i kao proizvođači otpada dužni su snositi troškove zbrinjavanja
takvog otpada.
Cijenom minimalne javne usluge stimulira se odvojeno prikupljanje komunalnog otpada s
krajnjim ciljem smanjenja miješanog komunalnog otpada koje se odlaže na odlagalište otpada.
Postavljati sustav gospodarenja otpadom na način da se korisnike stavlja u neujednačen
položaj dovodi do osnovane pretpostavke da se ti ciljevi neće ostvariti, već da bi se od strane
tako povlaštenih korisnika proizvele veće količine miješanog komunalnog otpada kako od njih
samih tako i od strane trećih osoba.
Zbog navedenog ovim izmjenama Odluke nastoji se pružanje javne usluge ujednačiti za sve
korisnike kako je to i predviđeno samim Zakonom, a gospodarenje komunalnim otpadom na
kućnom pragu svakog pojedinog korisnika ovisiti će o ukupnoj cijeni javne usluge koja se plaća
u obračunskom razdoblju.
Korisnicima usluge iz članka 46. stavak 1. alineja 1., brisanjem tog članka ne ukida se pravo
na povlastice u vidu plaćanja cijene javne usluge, već će iste moći ostvariti u okviru posebnih
socijalnih programa i mjera.
Grad Ivanec je temeljem objavljenog Javnog poziva na iskaz interesa za nabavu spremnika
za odvojeno prikupljanje otpada kandidirao određenu količinu i vrstu spremnika slijedom čega
je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predloženo sklapanje Ugovora
br. 2018/000941 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, koji će biti obuhvaćeni
projektnom prijavom na Ograničeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a kojim su
potvrđene količine i vrste spremnika potrebne za selektivno prikupljanje otpada na način
utvrđen Odlukom na području Grada Ivanca.

Također ovim izmjenama Odluke u vidu odgode primjena cijena javne usluge, nastoji se
testirati cjelokupni sustav gospodarenja otpadom koji započinje s primjenom od 01. rujna
2018., na način da se u tom prijelaznom razdoblju ispitaju najučinkovitiji postupci i načini
uspostave sustavu utvrđenih Odlukom, odnosno da Davatelj usluge tvrtka Ivkom d.d. Ivanec,
testira nabavljene sustave čipiranja, evidentiranja i fakturiranja javne usluge.
Tijekom vremena potrebnog za nabava spremnika, osigurati će se provedba Odluke
postojećim kapacitetima i resursima, a obzirom da će se u tom prijelaznom razdoblju javna
usluga pružati na opisani način, do njene kompletnosti i potpune usklađenosti s odredbama
Odluke, za korisnike će se primjenjivati postojeći sustav plaćanja sve do stupanja na snagu
cijene javne usluge sukladno čl.2. Odluke kako je predloženo ovim izmjenama.
Sukladno iznijetom, predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke o izmjeni Odluke kao u
prijedlogu.
Upravni odjel za urbanizam,
komunalne poslove i zaštitu okoliša

