
PRIJEDLOG ODLUKE – TOČKA: 
 

Na temelju članka 23. stavka 4. i članka 35. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 30. Statuta 
Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 01/18 i 02/19), a na prijedlog 
općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Štefanje, na svojoj sjednici održanoj                                       
22. listopada 2020. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o davanju na upravljanje reciklažnog dvorišta 

u Gospodarskoj zoni Laminska 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom daje se na upravljanje izgrađena građevina (proizvodno 

poslovna), 2. skupine, Reciklažno dvorište u vlasništvu Općine Štefanje, na                      
kčbr. 530/15 k.o. Štefanje u Gospodarskoj zoni Laminska,  

Gospodarsko komunalnom parku Štefanje d.o.o., Štefanje 61,                                  
43246 Štefanje, MBS: 026551188, OIB: 64324403899 (u daljnjem tekstu: 
Upravitelj). 

 
Članak 2. 

  
  Upravitelj je dužan organizirati rad i funkcioniranje reciklažnog dvorišta u skladu 
s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pratećim podzakonskim 
aktima te istim upravljati pažnjom dobrog gospodara.  
 

Članak 3. 
 

 Zadužuje se općinski načelnik za provođenje i izvršenje Odluke iz članka 1. 
 

Članak 4. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na upravljanje 
reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Laminska („Službeni vjesnik Općine 
Štefanje“ broj 02/18).  
 

Članak 5. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku 
Općine Štefanje“. 
 
 

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Š T E F A NJ E 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 351-01/20-01/05       PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-20-1                Ivan Bilek 
Štefanje, 22. listopada 2020.  
 
 



Obrazloženje uz Odluku o davanju na upravljanje reciklažnog dvorišta:  
 
 
Zakonska osnova za donošenje Odluke o davanju na upravljanje reciklažnog dvorišta 
sadržana je u članku 23. stavak 4. i članku 35. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) kojima je propisano da je 
jedinica lokalne samouprave dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu 
propisanih mjera gospodarenja otpadom.  
 
 
Općina Štefanje je u skladu s uvjetima Natječaja za prijavu izgradnje reciklažnog 
dvorišta na sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 
2020.  u Prijavnom obrascu A., navela da će po završetku izgradnje reciklažnog 
dvorišta isto dati na upravljanje komunalnom poduzeću koje je u vlasništvu Općine 
Štefanje, Gospodarsko komunalnom parku Štefanje d.o.o. 
 
S obzirom da su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta su završeni te je izdana 
Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/20-01/000059, URBROJ: 2103/1-09/1-20-
0007 od 24. rujna 2020. godine koja je postala pravomoćna i izvršna 14. listopada 
2020. godine, Općinskom vijeću se predlaže donošenje ove Odluke kako bi se u roku 
mogao izvršiti upis reciklažnog dvorišta u Očevidnik reciklažnih dvorišta, a u skladu s 
rokovima i uvjetima završnog izvještavanja prema Fondu za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost.  
 
         
 
        Jedinstveni upravni odjel  


