
 

                       

                            
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:351-01/14-01/01 

URBROJ:2140/02-14-7 

Đurmanec, 10. srpnja 2014.  
  

 Na temelju članka 23., stavka 4. i 5. te članka 35., stavka 1., točke 1 Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom ("Narodne Novine" br. 94/13) te članka 15. Statuta Općine 

Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), Općinsko 

vijeće Općine Đurmanec je na 7. sjednici, održanoj dana 10. srpnja 2014. godine donijelo 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Projekta gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta 

 

I. 

 Općina Đurmanec prihvaća sudjelovanje u Projektu gradnje zajedničkog 

reciklažnog dvorišta za potrebe Grada Krapine, Općine Đurmanec, Općine Jesenje, Općine 

Petrovsko i Općine Radoboj, u svrhu osiguravanja zajedničkog izvršavanja obveza odvojenog 

prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te 

krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i zajedničke provedbe mjera gospodarenja otpadom 

sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( "Narodne Novine" br. 

94/13) i pratećim propisima.  

 Prava i obveze svih dionika koji sudjeluju u Projektu gradnje zajedničkog 

reciklažnog dvorišta regulirat će se međusobnom sporazumom. 

 

 

II. 

 Zajedničko reciklažno dvorište iz točke 1. ove Odluke izgradit će se na području 

Grada Krapine, na k.č.br. 4795/1 k.o. Krapina Grad u poduzetničkoj zoni Krapina Nova, a 

koja je u skladu sa prostorno – planskim dokumentima Grada Krapine, UPU-om Krapina 

Nova zapad („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 2/05) i u skladu sa Planom gospodarenja 

otpadom Grada Krapine („Službeni  glasnik Grada Krapine“ 2/08), te se u tu svrhu pristupa 

rješavanju imovinsko – pravnih odnosa. 

 

 

III. 

 Općina Đurmanec je suglasna da je Grad Krapina nositelj Projekta gradnje 

održivog razvoja reciklažnog dvorišta iz točke 1. ove Odluke i da je ovlašten za obavljanje 

svih radnji u svezi realizacije istog i nastupanja prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost. 

 



IV. 

 Utvrđuje se kako će Krakom d.o.o. Krapina, Gajeva 20, biti investitor izgradnje 

zajedničkog reciklažnog dvorišta u smislu važećeg Zakona o gradnji, Zakona o prostornom 

uređenju i pratećih propisa, te će upravljati zajedničkim reciklažnim dvorištem u smislu 

odredbi važećeg  Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pratećih propisa, a što će se 

regulirati posebnim odlukama. 

 

 

V. 

 Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje svih potrebnih radnji kao i za 

potpis sporazuma i drugih akata u svrhu realizacije ove Odluke. 

 

 

VI. 

 Zadužuje se općinski načelnik da redovito podnosi izvješća Općinskom vijeću 

Općine Đurmanec o poduzetim radnjama u svezi realizacije Projekta gradnje održivog 

razvoja reciklažnog dvorišta i ove Odluke. 

             

 

VII. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 

                                                      

 

                                                                                                               

                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                  OPĆINE ĐURMANEC: 

                                                                                                             Ivica Pelin 

 

DOSTAVITI: 

1. Grad Krapina i Općine Radoboj, Jesenje i Petrovsko                                                

2. Krakom d.o.o. Krapina, Gajeva 20 

3. Računovodstvo, ovdje 

4. Evidencija i pismohrana, ovdje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:351-01/15-01/05 

URBROJ:2140/02-01-15-4 

Đurmanec, 17. lipnja 2015.  
  

 Na temelju članka 23., stavka 4. i 5. te članka 35., stavka 1., točke 1. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom ("Narodne Novine" br. 94/13), članka 15. Statuta Općine 

Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a temeljem 

pisanog očitovanja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti od 14. travnja 2015. 

godine, Općinsko vijeće Općine Đurmanec je na 11. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2015. 

godine donijelo 

 

ODLUKU  

o izmjeni Odluke o prihvaćanju  

Projekta gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta 

 

I. 

 

  U Odluci o prihvaćanju Projekta gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta, Klasa:351-

01/14-01/01, Urbroj:2140/02-14-7 od 10. srpnja 2014. godine,  stavlja se van snage točka 4. 

Odluke, a dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5.  

 

II. 

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 

                                                      

                                                                                                               

                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                  OPĆINE ĐURMANEC: 

                                                                                                             Ivica Pelin 

 

DOSTAVITI: 

1. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 

2. Grad Krapina i Općine Radoboj, Jesenje i Petrovsko                                                

3. Krakom d.o.o. Krapina, Gajeva 20 

4. Računovodstvo, ovdje 

5. Evidencija i pismohrana, ovdje 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


