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Na temelju čl. 80. st. 3. Poslovnika Skupštine Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“, broj 14/19, 4/13, 10/20 i 6/21) vezano za prijedlog Naputka županu Istarske županije 
predlagatelja Danijela Ferića, Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 13. 
listopada 2021. godine donosi slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
o odbijanju prijedloga Naputka županu Istarske županije  

predlagatelja Danijela Ferića 
 
 

 
1. Odbija se prijedlog Naputka županu Istarske županije - predlagatelja Danijela Ferića, 

2. Zaključak o odbijanju priloženog akta biti će iscrpno obrazložen i dostavljen 
predlagatelju. 
 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Istarske županije.“ 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Vijećnik, predlagatelj Danijel Ferić uputio je dana 6. rujna 2021. godine Skupštini 
Istarske županije prijedlog da se na sjednicu Skupštine Istarske županije koja se održava 9. 
rujna 2021. godine uputi prijedlog za donošenje Naputka županu Istarske županije kojem:  

 
1. Utvrđuje se opravdanim davanje Naputka županu Istarske županije za izradu Plana 

gospodarenja otpadom Istarske županije. 

2. Utvrđuje se rok za izradu Plana i njegovo upućivanje predstavničkom tijelu do 

30.06.2022. godine. 

Skupština Istarske županije je primjenom čl. 80. st. 3. Poslovnika Skupštine Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“, broj 14/19, 4/13, 10/20 i 6/21) odbila prijedlog 
predlagatelja.  

U postupku je utvrđeno da je prijedlog zaprimljen od ovlaštenog predlagatelja iz čl. 

73. st. 1 Poslovnika u propisanoj formi iz čl. 75.  Poslovnika , te je prijedlog upućen u redovni 
postupak donošenja iz razloga jer nisu ispunjeni uvjeti za hitni postupak predviđeni odredbama 
92-96. Poslovnika.  

Slijedom odredbe čl. 74. st. 3. uputila sam prijedlog akta Županu koji se je primjenom 
odredbe čl. 76. st. 1 očitovao u svom mišljenju u kojem navodi:  

 
Dana 31. srpnja 2021. stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“, broj 84/21). Člankom 111. određeno je da je izvršno tijelo jedinice područne 
(regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba dužno je na svom području predložiti 
donošenje i osigurati provedbu plana gospodarenja otpadom te da Plan donosi predstavničko 
tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba i o tome obavještava 
Ministarstvo. 

Odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 
73/17., 14/19. i 98/19.) koji je stavljen izvan snage stupanjem na snagu novog zakona Plan 
gospodarenja otpadom donosio se na razini Republike Hrvatske i na razini jedinica lokalne 
samouprave. 

Stoga je u prijelaznim i završnim odredbama (članak 172. i 173.) novog Zakona o 
gospodarenju otpadom propisano da će Vlada uskladiti Plan gospodarenja otpadom 



                                                             
 

Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (»Narodne novine«, br. 3/17.) s tim 
Zakonom u roku od 12 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. Nadalje je određeno da 
su jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti plan 
gospodarenja otpadom iz članka 111. ovoga Zakona do 1. siječnja 2024. te da do donošenja 
Plana ostaju na snazi Planovi gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave i Grada 
Zagreba doneseni na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, 
br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.). Također je definiran i način godišnjeg izvješćivanja JLS za 
2021., 2022., i 2023. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
prethodnu kalendarsku godinu prema jedinici područne (regionalne) samouprave kao i 
objedinjavanje od strane jedinica područne (regionalne) samouprave. Definirano je i da se 
navedene obveze primjenjuju i jednu godinu od prestanka primjene Plana gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (»Narodne novine«, br. 3/17.). 

Elaborat o količinama i tokovima otpada podloga je za donošenje izmjena i dopuna 
prostornog plana i Plana gospodarenja otpadom na razini Istarske županije no upitna je 
opravdanost pokretanja postupka izrade Plana gospodarenja otpadom na razini Istarske s 
rokom donošenja 30. lipnja 2022. s obzirom na prijelazne i završne odredbe Zakona o 
gospodarenju otpadom i na činjenicu da sve jedinice lokalne samouprave na razini Istarske 
županije imaju važeće Planove gospodarenja otpadom koji su morali biti usklađeni s planom 
više razine, a to je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. 
godine. 

Budući da su rokovi i postupci u izradi planskih dokumenata propisani zakonom, u obvezi 
smo vezno za rokove donošenja istih pridržavati se zakonom propisnih rokova. Vijećnici 
nemaju ovlasti mijenjati zakonom propisane rokove. Smatram da ovaj naputak nije u skladu s 
Zakonom.  

Primjenom odredbe čl. 78. st. 1. Poslovnika prijedlog akta prije razmatranja na 
Skupštini  razmatraju radna tijela u čijem su djelokrugu pitanja koja se aktom uređuju, osim 
ako je akt upućen po hitnom postupku. Budući da radna tijela još nisu osnovana, primjenom 
odredbe čl. 78. st. 3. Poslovnika akt je upućen na sjednicu Skupštine Istarske županije.  

Naime, odredbom čl. 78. st. 3. Poslovnika propisano je da ukoliko radno tijelo do 

zasjedanja Skupštine ne razmotri predloženi akt, isti će se razmotriti na sjednici Skupštine bez 
obzira na ovu okolnost.  

Slijedom navedenog kao predsjednica Skupštine uvrstila sam prijedlog akta  na 
sjednicu Skupštine Istarske županije koja se održala 13. listopada 2021. godine te je sukladno 

čl.110. Poslovnika poziv za sjednicu Skupštine Istarske županije upućen u roku od osam (8) 
radnih dana prije održavanja Skupštine.  

Rasprava o prijedlogu akta sukladno čl. 80. st. 1. Poslovnika može se voditi kao opća 
rasprava i kao rasprava o pojedinostima. Budući da je Župan izrazio mišljenje da predložene 
akte nije potrebno donijeti provedena je opća rasprava o potrebi donošenja akta, na način da 

je predlagatelj Danijel Ferić Skupštini dao uvodna obrazloženja, Župan usmeno ponovio svoje 
mišljenje kako predmetni akt nije potrebno donijeti, te je otvorena rasprava u kojoj su 
sudjelovali klubovi vijećnika i pojedinačna rasprava.  

Nakon rasprave Skupština Istarske županije je temeljem čl. 80. st. 3. sa 20 glasa „ZA“, 
5 glasova „PROTIV“ i 8 „SUZDRŽANIH“ glasova donijela zaključak kao u dispozitivu.  
 
 
KLASA: 021-04/21-01/22 
URBROJ: 2163/1-01/1-21-03 
Pazin,13. listopada 2021.  
 
 
 



                                                             
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE  
Predsjednica  

Sandra Ćakić Kuhar 

 

 
 

 
1. Danijel Ferić, danijel.ferić@istra-istria.hr. 

2. Županu Istarske županije, Flanatička 29 

3. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, Flanatička 29 

4. Kaštijun d.o.o., Premanturska cesta 215, Pula 

5. Objava, ovdje 

6. Pismohrana, ovdje 
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