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Prelog, ožujak 2019. godine  



Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 
10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __. sjednici 
održanoj dana ____________ godine, donijelo je 
 
 
 
 

O D L U K U 
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI  

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE NA PODRUČJU 

GRADA PRELOGA U 2017. GODINI 
 
 
 
 

 
Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini.  
 
 
 

Članak 2. 
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 

razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini u cijelosti 
se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 

 
 
 
KLASA: 351-01/19-01/2            PREDSJEDNIK:                             
URBROJ: 2109/14-01-19-2 
Prelog, __.__.2019.                   Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj. 

 
 
 
 
 
 



Temeljem čl. 20. st. 1. Zakona  o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17. i 
14/19.) i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine 
(NN RH br. 3/17.) gradonačelnik podnosi 
 

 
I Z V J E Š Ć E 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
za razdoblje 2017. – 2022. godine na području 

Grada Preloga za 2018. godinu 
 
 

Prelog, grad uz rijeku Dravu, po veličini je druga jedinica lokalne samouprave u 

najsjevernijoj hrvatskoj županiji. Na oko 6.370 hektara površine, smješten je u središnjem 

južnom dijelu Međimurske županije, odnosno na krajnjem sjeverozapadnom dijelu Međimurske 

županije, istočno od autoceste Goričan – Zagreb. Cijelim svojim južnim pročeljem područje 

Grada Preloga izlazi na jezero HE Dubrava i graniči sa Varaždinskom županijom. U okviru 

Međimurske županije graniči na istoku sa Općinom Sveta Marija, na sjeveroistoku sa Općinom 

Kotoriba i Općinom Goričan, na sjeveru sa Općinom Donji Kraljevec i na zapadu s Općinama 

Mala Subotica i Orehovica. Uz samo naselje Prelog, Grad pokriva i naselja Otok, Čehovec, 

Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Oporovec i Čukovec. Na području Grada Preloga prema 

popisu od 2011. godine živi 7 756 stanovnika u 2377 domaćinstva što predstavlja 6,82 % od 

ukupnog broja stanovnika Međimurske županije. Gustoća naseljenosti iznosi 123 st/km2.  

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

planova gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na 

području Republike Hrvatske. Grad Prelog je Plan gospodarenja otpadom Grada Preloga od 

2017. do 2022. godine 30.11.2017. godine («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 7/08) 

na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13,73/17. i 14/19.) a u skladu 

sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 («Narodne novine» broj 3/17). 

Grad Prelog u suradnji sa JLS na području donjeg Međimurja (Općine Goričan, Donji 

Kraljevec, Sveta Marija, Donja Dubrava, Donji Vidovec i Donji Kraljevec) i GKP PRE-KOM 

d.o.o. 31. siječnja 2014. godine zaključuje Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja 

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

otpadom. Sporazumu se 2016. godine priključuju Općine Belica i Dekanovec, 2017. godine 

Općina Domašinec, a 2018. godine Općine Martijanec i Podturen. Sukladno Uredbi o 

gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) 28.11.2017. godine Gradsko vijeće Grada 

Preloga donosi Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga u 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 Grada Preloga obavlja 

GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga. Grad Prelog i ostale JLS ispunjavanju ciljeve iz Plana 

gospodarenja otpadom na zakonom predviđeni način ponajviše zbog same suradnje JLS, GKP 

PRE-KOM d.o.o., gospodarskih subjekata i građana. Po sustavu sakupljanja i  zbrinjavanja 

otpada JLS gdje je GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog davatelj javne usluge pozitivno odskaču od 

prosjeka u Republici Hrvatskoj.  



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

prikupljenog otpada raste. Na području Grada Preloga odvojeno se prikuplja otpadni papir, 

metal, staklo, plastika, tetrapak, granje, gume, tekstil, elektronički otpad i glomazni otpad, 

otpadna jestiva ulja. Udio odvojeno prikupljenog otpada lagano raste, a u 2018. godini iznosi 

65,25%. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom za 2018. iznosi 100,21% što je za 1,09% 

više nego 2017. godine, no ona je slabija u odnosu na ostale JLS i komunalni redar treba poraditi 

na tome.  

U Prelogu je GKP PRE-KOM d.o.o. izgradio reciklažni centar u kojem je smješteno 

reciklažno dvorište sa sortirnicom za korisni otpad, a 2017. godine izgrađen je i Centar za 

ponovnu uporabu –CPU. U reciklažnom centru se od 2017. godine dodatno obrađuje glomazni 

otpad, a krajem 2018. godine ishođena je dopuna dozvole za gospodarenje otpadom za 

prikupljanje i skladištenje otpadnog jestivog ulja. Krajem 2014. godine započela je izgradnja 

kompostane za obradu biorazgradivog otpada koja je doprinijela smanjenju biorazgradivog 

otpada ali i ukupnih količina otpada koji završava na odlagalištu. Usluga sakupljanja 

biorazgradivog otpada od korisnika na području Grada Prelog započela je sa 01.01.2015. godine. 

U kompostani se proizvodi kompost klase I i II kojem je ukinut status otpada i prodaje se za 

proizvodnju različitih poboljšivača tla.  

Podaci o vrstama i količinama proizvedenog odnosno sakupljenog otpada, odlaganju 

otpada te stanju, potrebama i ciljevima gospodarenja otpadom na području Grada Prelog nalaze 

se u Izvješću o radu davatelja javne usluge za 2018. godinu. 

Usporedbom s ostalim dijelovima Republike Hrvatske, sustav gospodarenja otpadom na 

području Grada Preloga 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.  

 

Izvješće o provedbi Plana Gospodarenja otpadom Grada Preloga za 2018. godinu objavit će 

se u Službenom glasniku Međimurske županije. 
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