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SANDRE ŠVALJEK
I HRVATSKE SOCIJALNO - LIBERALNE STRANKE
Zagreb, 20. studenoga 2017.

PREDSJEDNIKU GRADSKE
SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA
Na temelju članka 101. stavka 2. a u vezi s člankom 114. stavkom 3. Poslovnika Gradske
skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/9, 6/13, 7/14, 24/16 - ispr., 2/17,
9/17 - pročišćeni tekst), Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i Hrvatske
socijalno-liberalne stranke podnosi
PRIJEDLOG ZA IZMJENE I DOPUNE
Prijedloga zaključka o primanju na znanje informacije o provedenim aktivnostima
vezano uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom sukladno Uredbi o gospodarenju
komunalnim otpadom na području grada Zagreba
I.
Naziv Prijedloga zaključka o primanju na znanje informacije o provedenim
aktivnostima vezano uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom sukladno Uredbi o
gospodarenju komunalnim otpadom na području grada Zagreba mijenja se i glasi "Prijedlog
zaključka o nužnim aktivnostima Grada Zagreba povezanim s uspostavom sustava
gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba sukladno Uredbi o gospodarenju
komunalnim otpadom"
II.
Iza točke 1. dodaju se točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. koje glase:
"2. U rokovima određenim Uredbom organizirat će se sakupljanje komunalnog otpada
"od vrata do vrata" podjelom posuda odgovarajućeg volumena i korištenjem pogodnih
komunalnih vozila i / ili tehnoloških rješenja kako bi se naplata usluge mogla obaviti po stvarno
predanim količinama i/ili volumenu miješanoga komunalnog otpada.
3. U rokovima određenim Uredbom odredit će se nova cijena javne usluge sakupljanja
miješanoga komunalnog otpada koja će jamčiti da se računi za sakupljanje i odvoz miješanoga
komunalnog otpada u prosjeku ne povećaju u odnosu na dosadašnje. Stoga će se uspostaviti
sustav redovnog praćenja utjecaja nove cijene na račune građana i suradnje s građanima da bi
se spriječio rast troškova sakupljanja i odvoza otpada za građane.
4. U roku od tri mjeseca uspostavit će se burza otpada da bi se sakupljeni korisni otpad
kod korisnika, na zelenim otocima i reciklažnim dvorištima (papir, plastika, staklo, metali,
tekstil i sl.) mogao pravovremeno nuditi na tržištu i prodavati, poštujući tako načela kružnog
gospodarstva.
5. Zagrebački centar za gospodarenje otpadom (dalje: CGO) djelovat će na temelju
izrađenog Plana gospodarenja otpadom i Studije izvedivosti koja osim tehnoloških rješenja
mora vrednovati i varijantna lokacijska i funkcionalna rješenja CGO-a i pripadajuće
infrastrukture.

6. Kao pridružene članove zadužene za nadzor izrade Studije izvedivosti i ostale
projektno-tehničke dokumentacije CGO-a i prateće infrastrukture, u stručna povjerenstva
uključit će se predstavnici svih klubova zastupnika Gradske skupštine Grada Zagreba te 5
predstavnika ostalih dionika i zainteresirane javnosti koje odrede klubovi zastupnika Gradske
skupštine Grada Zagreba.
7. Na svakoj trećoj sjednici Gradske skupštine, počevši od dana donošenja ovoga
zaključka, zastupnike će se izvještavati o poduzetim aktivnostima sadržanim u točkama 1. - 5.
ovoga zaključka."
III.
Dosadašnja točka 2. postaje točka 8.
Obrazloženje:
Predloženim izmjenama i dopunama Prijedloga zaključka žele se definirati nužne
aktivnosti Grada Zagreba potrebne za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području
Grada Zagreba sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.
Izvjestiteljica u ime predlagatelja bit će dr. sc. Sandra Švaljek.
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