
Na temelju članka 178. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 

broj 94/13, 73/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  106/03,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11  i  

144/12) i članka 31. Statuta  Grada Vrbovskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 

broj 27/09,  31/09, 43/10,  8/13  i  41/14) i („Službene novine Grada Vrbovskog“, broj 10/15) 

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2018. godine donijelo je 

O D L U K U 

o zatvaranju i sanaciji odlagališta neopasnog otpada „Cetin“ Vrbovsko

Članak 1. 

Neusklađeno odlagalište neopasnog otpada II skupine „Cetin“ Vrbovsko koje je 

smješteno na k.č. 1992/1, k.o. Osojnik (dalje: Odlagalište „Cetin“) i kojim upravlja gradsko 

komunalno društvo Komunalac d.o.o. Vrbovsko, a na kojem se odlaže otpad s područja Grada 

Vrbovskog, zatvara se za svako daljnje odlaganje otpada sa danom 15. travnja 2018. godine.   

Članak 2. 

Slijedom navedenog u članku 1. ove Odluke nakon 15. travnja 2018. godine zabranjeno 

je bilo kakvo odlaganje otpada na Odlagalištu „Cetin“ od strane svih pravnih i fizičkih osoba, 

kao i od strane gradskog komunalnog društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko koje kao davatelj 

javne usluge prikuplja otpad u naseljima na području Grada Vrbovskog.   

Članak 3. 

Sakupljeni miješani komunalni otpad iz naselja s područja Grada Vrbovskog kojeg 

gradsko komunalno društvo Komunalac d.o.o. Vrbovsko prikupi, nakon zatvaranja odlagališta 

„Cetin“, zbrinjavati će se u Županijskom centru za gospodarenje otpadom „Marišćina“ (dalje: 

ŽCGO Marišćina) na temelju međusobno potpisanog ugovora o odlaganju otpada.  

Članak 4. 

Nakon zatvaranja Odlagališta „Cetin“ sukladno ovoj Odluci Grad Vrbovsko će pristupiti 

sanaciji Odlagališta “Cetin” prema pravomoćnoj Građevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-03/17-

06/75, URBROJ: 2170/1-03-03/5-17-5 od 27. studenog 2017. godine, te će se uz suradnju sa  

Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijaviti na dostupni EU javni poziv za 

sanaciju odlagališta u cilju osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvođenje radova 

sanacije. 

Članak 5. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrbovskog za provođenje svih potrebnih radnji, kao i 

donošenje potrebnih akata za zatvaranje i sanaciju Odlagališta „Cetin“ sukladno ovoj Odluci. 
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Članak 6. 

Ova Odluka se objavljuje u „Službenim novinama Grada Vrbovskog“, a stupa na snagu 8 

dana od dana objave.  

KLASA: 351-01/18-01/10 

URBROJ: 2193-01-18-1 

Vrbovsko, 14. ožujka 2018. godine 
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