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REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/3
URBROJ:2109/10-01-15-07
Mala Subotica, 19.05.2015.godine
Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 94/13), članka 31. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/13 ),

Izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/13 ) ,
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 17. sjednici održanoj dana 19.05.2015.godine donijelo je,

ODLUKU
o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Mala Subotica

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica donijelo je Odluku o izradi Plana gospodarenja
otpadom Općine Mala Subotica.
Članak 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Plan gospodarenja otpadom treba sadržavati slijedeće:
Analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine
Mala Subotica, uključujući ostvarivanje ciljeva,
Podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada,
odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
Podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom
te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
Podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada,
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama
otpada,
Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada,
Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada,
Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
Organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera
gospodarenja otpadom,
Rokove i nositelje izvršenja Plana.
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Članak 3.
Izrada Plana gospodarenja otpadom nabavlja se i ugovara se temeljem Odluke o
provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti, KLASA:300-02/14-01/2, URBROJ:
2109/10-02-14-01, od 13.02.2014. godine.
Članak 5.
Sredstva za izradu Plana gospodarenja otpadom osigurat će se Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Mala Subotica za 2015. godinu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
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