Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“
br. 10/09., 26/10., 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 6. sjednici
održanoj dana 22.03.2018. godine, donijelo je

ODLUKU
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 2017. godini.

Članak 2.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini u cijelosti
se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 351-01/18-01/7
URBROJ: 2109/14-01-18-2
Prelog, 22.03.2018.

PREDSJEDNIK:
Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

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

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
za razdoblje 2017. – 2022. godine na području
Grada Preloga za 2017. godinu
Grad Prelog smješten je u jugoistočnom dijelu Međimurske županije uz lijevu obalu
rijeke Drave na nadmorskoj visini od oko 150 metara. Sastoji se od 8 naselja: Čukovec,
Draškovec, Hemuševec, Oporovec, Cirkovaljan, Otok, Čehovec i Prelog. Prema Popisu
stanovništva iz 2011. godine Grad Prelog sa prigradskim naseljima ima 7840 stanovnika
smješteno u 2406 domaćinstava. Prelog ima 4333 stanovnika, Cirkovljan 818, Čehovec 718,
Čukovec 332, Draškovec 602, Hemuševec 265, Oporovec 425, a Otok 339 stanovnika.
Jedinice lokalne samouprave (JLS) dužne su donijeti plan gospodarenja otpadom
(PGO). Svrha planova gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom na području Republike Hrvatske. Grad Prelog donio je Plan gospodarenja otpadom
Grada Preloga za razdoblje od 2017.-2022. (Službeni glasnik Međimurske županije br.13/17.),
na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13. i 73/17.) a u skladu sa
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. (NN br. 3/17.).
Gradsko vijeće Grada Preloga dana 28. studenog 2013. godine donosi Odluku o dodjeli
obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog
otpada Gradskom komunalnom poduzeću PRE-KOM d.o.o. Prelog. U dogovoru sa JLS na
području donjeg Međimurja (Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donja Dubrava,
Donji Vidovec i Kotoriba) i GKP PRE-KOM d.o.o. dana 31. siječnja 2014. godine, navedene
strane zaključuju Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom temeljem
članka 23. stavak 5. i članka 28. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Navedenom Sporazumu o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom dana 26. rujna
2016. godine pristupaju općine Belica i Dekanovec a dana 15. prosinca 2017. godine Općina
Domašinec.
Novi Plan gospodarenja otpadom RH usvojen je na 15. sjednici Vlade Republike
Hrvatske, 05.01.2017. g. te obuhvaća razdoblje od 2017. – 2022. godine.
Na osnovu novog Plana gospodarenja otpadom RH donijet je novi Plan gospodarenja
otpadom na području Grada Preloga koji obuhvaća period od 2017.-202. godine. Plan je
donesen u skladu s zakonom određenom procedurom i na isti su dobivene sve potrebne
suglasnosti.
Gradsko vijeće Grada Preloga je dana 30. studenog 2017. godine donijelo Odluku o
načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Preloga. Odluka je donijeta u zakonskom roku te je u
cijelosti usklađena sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredom o gospodarenju
komunalnim otpadom (NN br. 50/17.).
Organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Grada Preloga
obavlja Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o. Grad Prelog i JLS na području donjeg
Međimurja ispunjavaju ciljeve iz Plana gospodarenja otpadom na zakonom predviđeni način
ponajviše zbog same suradnje JLS, GKP PRE-KOM d.o.o., gospodarskih subjekata i građana.
Sustav gospodarenja otpadom donjeg Međimurja pozitivno odskače od prosjeka u Republici
Hrvatskoj.

Na području Grada odvojeno se prikuplja otpadni papir, metal, staklo, plastika, tetrapak,
granje, tekstil, elektronički otpad, glomazni otpad i biorazgradivi otpad.
U 2017. godini porastao je udio odvojeno prikupljenog korisnog otpada (plastika, staklo,
gume, elektronički otpad, glomazni otpad, biorazgradivi otpad). Također, kao i svake godine,
nastavio se i rast ukupnog broja domaćinstva obuhvaćenih organiziranim odvozom komunalnog
otpada, te sada čini 99,12 % domaćinstava.
Količine miješanog komunalnog otpada u 2017. godini smanjene su u odnosu na
prethodnu godinu što je rezultat povećanog udjela odvojenog skupljanja otpada iz
domaćinstava.
Također u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu došlo je do povećanja udjela
prikupljenog korisnog otpada za 2,99 % te povećanje udjela uključenosti domaćinstva za 1,06%.
U Prelogu je GKP PRE-KOM d.o.o. krajem 2015. godine u suradnji sa Fondom za
zaštitu okoliša u okviru reciklažnog dvorišta izgradio novu sortirnicu za korisni otpad kapaciteta
1500 tona u jednoj smjeni godišnje. Puštanjem u pogon nove sortirnice uvelike je pridoneseno
ubrzanju rada te poboljšanju uvjeta rada radnika na sortirnoj liniji. Sortirnicu koristi 32.000
stanovnika ili 8800 domaćinstava te više od 500 pravnih osoba.
Podaci o vrstama i količinama proizvedenog odnosno sakupljenog otpada, odlaganju
otpada, te stanju, potrebama i ciljevima gospodarenja otpadom na području Grada Preloga
nalaze se u Izvješću o radu GKP PRE-KOM d.o.o. za 2017. godinu.
Aktivnosti GKP PRE-KOM d.o.o. izvršene:
- organiziran EKO KVIZ NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI! za osnovne škole na
području Donjeg i Gornjeg Međimurja i dodjela nagrada za pobjednike
- održane radionice NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI! U vrtićima i školama
- ishođene su 2 nove dozvole za gospodarenje otpadom (sortirnica, glomazni otpad) i
jedna izmjena i dopuna dozvole (kompostana)
- ishođen upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada za CPU
- izvedena je nadstrešnica za obradu glomaznog otpada (vrijednosti cca. 100 tis. kn)
- izvršena nabava komunalne opreme – kante cca. 200 tis. kn bez PDV-a
- izvedena rekonstrukcija plastenika u Centar za ponovnu uporabu (CPU) – cca 400
tisuća kn
- izvršena nabava rabljenog kamiona smećara – cca. 150 tis. kn bez PDV-a
Sve JLS donjeg Međimurja su krajem 2015. godine prihvatile Odluku o pristupanju „Zero
waste“ strategiji koja promiče odvojeno sakupljanje otpada te njegovu obradu i uporabu. Glavni
cilj strategije je smanjenje miješanog komunalnog otpada po stanovniku donjeg Međimurja,
odnosno povećanje odvojenog prikupljenog korisnog otpada sa sadašnjih 50% na 70% do
2020. godine. Pristupanjem ovoj strategiji priključujemo se mreži europskih JLS koje služe kao
primjer dobre prakse u gospodarenju otpadom.
Usporedbom s ostalim dijelovima Republike Hrvatske, Grad Prelog i njegova bliža
okolica dobar su i pozitivan primjer gospodarenja otpadom. Kontinuirano se radi na
poboljšavanju sustava zbrinjavanja i omogućuje se građanima da sav proizvedeni otpad
zbrinjavaju na zakonom predviđeni način.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje
2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini objavit će se u Službenom
glasniku Međimurske županije.
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