
 Na temelju članka 10. i članka 27., stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“ broj 84/21.) i članka 27. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine 

Molve“ broj 2/20. i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Molve na 13. sjednici održanoj 21. ožujka 

2022. godine donijelo je  

ODLUKU 

o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

 

Članak 1. 

 Općina Molve (u daljnjem tekstu: Općina) u provedbi projekta „Građenje reciklažnog 

dvorišta na području Općine Molve“ – referentni broj ugovora KK.06.3.1.03.0070 uz 

sufinanciranje bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u financijskom 

razdoblju 2014. -2020., izgradila je reciklažno dvorište na kč.br. 1310, k.o. Molve.  

 Radnici na reciklažnom dvorištu su radnici Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

u kojem je društvu Općina jedini član društva. 

 

Članak 2. 

 Reciklažnim dvorištem iz članka 1. ove Odluke upravljala je tvrtka Komunalac d.o.o., 

Mosna 15, Koprivnica, OIB: 41412434130 od 30. ožujka 2020. godine. 

 Odlukom o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje (u daljnjem tekstu: Odluka) 

reciklažno dvorište iz članka 1. ove Odluke daje se na upravljanje tvrtki Drava kom d.o.o., 

Novigradska 67, Virje, OIB: 76436491875 (u daljnjem tekstu: Upravitelj) koje na području 

Općine Molve obavlja javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Molve. 

 Sa tvrtkama iz stavka 1. i 2. ovog članka Općina će napraviti primopredaju reciklažnog 

dvorišta i o tome sastaviti zapisnik. 

 Uvjeti i opseg upravljanja reciklažnim dvorište te međusobna prava i obveze 

Upravitelja, Općine i Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. utvrdit će se Sporazumom. 

  

Članak 3. 

 Upravitelj je dužan organizirati rad i funkcioniranje reciklažnog dvorišta u skladu s 

odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21.) i pratećim 

podzakonskim aktima te istim upravljati pažnjom dobrog gospodarstvenika. 

 Upravitelj u suradnji s Općinom dužan je osigurati način rada reciklažnog dvorišta 

sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom te odredbama Ugovora. 

 

Članak 4. 

 Upravitelj je dužan jednom godišnje podnijeti Općini izvješće o upravljanju 

reciklažnim dvorištem, prikupljenom i predanom otpadu. 

 

Članak 5. 

 Ovlašćuje se općinski načelnik Općine za sklapanje potrebnih pravnih poslova i 

provedbu istih iz članka 2. ove Odluke, kao i za donošenje provedbenih akata za uredno 

funckioniranje reciklažnog dvorišta. 

 

 



Članak 6. 

 Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju reciklažnog na upravljanje 

(„Službeni glasnik Općine Molve“ broj 2/20.) 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2022. godine i objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Molve“. 
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