
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne 

novine« RH broj 94/13,73/17,14/19)  i čl. 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni Glasnik 

Međimurske županije « broj 5/13, 4/18, 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 

14.sjednici održanoj 28.03.2019.god. donosi  

 

 

 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023 

godine na području Općine Podturen za 2018. godinu 

 
Članak 1. 

 

    Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023 

godine na području Općine Podturen za 2018. godinu. 

 

      Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023 godine na 

području Općine Podturen za 2018. godinu. sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 

     Ova Odluka i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023 

godine na području Općine Podturen za 2018. godinu objaviti će se  u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“. 

 
KLASA: 351-01/19-1/06 
URBROJ: 2109/13-01-19-01 
Podturen, 28. 3 .2019.god. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE PODTUREN 
                                                                 

 

                                                                                 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                               Mirjana Murk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023 

godine na području Općine Podturen za 2018. godinu 
 

 

Općina Podturen nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Međimurske županije, u nizinskom, 

pograničnom području, koje se prostire uz rijeku Muru, a sastoji se od šest naselja: Celine, Ferketinec, 

Miklavec, Novakovec, Podturen i Sivica. Zaselak Lončarevo je romsko naselje koje broji 335 

stanovnika, a smješteno je cca 500 metara sjeverozapadno od matičnog naselja. Općina graniči sa pet 

susjednih JLS Međimurske županije i dvije države; sa sjeverozapadne strane s Gradom Mursko 

Središće, sa zapadne s Općinom Vratišinec, s jugozapadne s Gradom Čakovcem, s južne s Općinom 

Belica, s jugoistočne s Općinom Dekanovec, dok sa sjeverne strane graniči s Republikom Slovenijom, 

a sa sjeveroistočne s Republikom Mađarskom Općina Podturen je svojom površinom od 31,96 km² 

jedna od većih općina Međimurske županije i zauzima 4,38% njene ukupne površine. 

Jedinice lokalne samouprave (JLS) dužne su donijeti plan gospodarenja otpadom. Svrha 

planova gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području 

Republike Hrvatske. Općina Podturen donijela je Plan gospodarenja otpadom Općine Podturen od 

2018. do 2023. godine 07.05.2018. godine («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/18) na 

temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13,73/17,14/19) a u 

skladu sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 («Narodne novine» broj 

3/17). 

Općina Podturen se 29. kolovoza 2018. godine priključuje Sporazumu o zajedničkoj provedbi 

mjera gospodarenja otpadom temeljem članka 23. stavak 5. i članka 28. stavak 2. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom u suradnji sa JLS na području donjeg Međimurja (Grad Prelog, Općine Sveta 

Marija, Donji Vidovec, Kotoriba, Donja Dubrava, Goričan i Donji Kraljevec) i GKP PRE-KOM d.o.o. 

Sporazumu su se 2016. godine priključile Općine Belica i Dekanovec a početkom 2018. godine 

Općina Martijanec. Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) Općinsko 

vijeće Općine Podturen donosi Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podturenu kojem se 

utvrđuju kriteriji obračuna količine otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za 

sakupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja, 

područje pružanja javne usluge, opće uvjete ugovora s korisnicima, lokacije i način rada reciklažnih 

dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta i dr. 

Organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Podturen u 2018. 

godini obavlja MURS-EKOM d.o.o. iz Murskog Središća.  

Količine miješanog komunalnog otpada se smanjuju iz godine u godinu, a udio odvojeno 

prikupljenog otpada raste. Na području Općine Podturen u 2018. odvojeno se prikuplja otpadni papir, 

metal, staklo, plastika, tetrapak, gume. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom za 2018. iznosi 

73,30 % .  

Podaci o vrstama i količinama proizvedenog odnosno sakupljenog otpada, odlaganju otpada te 

stanju, potrebama i ciljevima gospodarenja otpadom na području Općine Podturen nalaze se u Izvješću 

o radu davatelja javne usluge za 2018. godinu. 

Usporedbom s ostalim dijelovima Republike Hrvatske, sustav gospodarenja otpadom na 

području Općine Podturen je dobar i pozitivan primjer gospodarenja otpadom. Kontinuirano se radi na 

poboljšavanju sustava zbrinjavanja otpada i omogućuje se građanima da sav proizvedeni otpad 

zbrinjavaju na zakonom predviđeni način.  

 

Podturen, 20.3. 2019. godine 

Načelnik Općine Podturen 

 

                                                                                        Perica Hajdarović mag.ing.mech.  


