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galište sami ili posredovanjem Krakom-a d.o.o. Krapina, 
a o vlastitom trošku.

‹‹Krakom›› d.o.o. dužan je osigurati najmanje 
jedno  odlagalište glomaznog otpada na području općine 
Petrovsko gdje korisnici usluga mogu bez naknade odla-
gati glomazni otpad.

Članak 16.
Raspored odvoza komunalnog otpada na području 

Općine Petrovsko određuje Krakom d.o.o. Krapina uz 
prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva općine 
Petrovsko.

Članak 17.
Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke obavlja 

komunalno redarstvo Općine Petrovsko.
Komunalno redarstvo može u obavljanju nadzora 

iz stavka 1. ovog članka:
- rješenjem narediti ili zabraniti radnje u svrhu 

provođenja odredbi ove Odluke,
- podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog 

postupka,
- izreći globu za nepoštivanje ove Odluke.
III. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.
Za nepoštivanje Odluke o obveznom skupljanju i 

odvozu komunalnog otpada kaznit će se: 
 -    pravna osoba globom u iznosu od 1.000,00 

kuna,
 -    fizička osoba globom u iznosu od 200,00 

kuna. 
Naplaćene globe prihod su proračuna Općine Pe-

trovsko.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.
Ako za vrijeme obavljanja djelatnosti skupljanja i 

odvoza komunalnog otpada cijene koje utječu na odvoz 
i odlaganje otpada (gorivo, dezinfekcija, deratizacija, 
ekološka renta i drugi materijalni troškovi) porastu više 
od 5% izvršitelj usluge ima pravo na povećanje cijene 
usluge u dijelu navedenih troškova za puni postotak po-
rasta tih troškova.

Članak 20.
Naručitelj usluge može svojom posebnom odlukom 

osloboditi pojedina domaćinstva obveze plaćanja usluge 
odvoza smeća, uz obavezu da izvršitelju usluge izvrši 
plaćanje usluge iz općinskog proračuna.

Članak 21.
Ukoliko se Općinsko poglavarstvo općine Petrovsko 

ne izda suglasnost  Krakomu d.o.o. za promjene po članku 
8.,11. 16. u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, 
smatra se da je suglasnost dana.

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Služ-

benom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
Članak 23.

Krakom d.o.o. se zadužuje da u roku od 60 dana 
od dana donošenja ove Odluke pismeno izvijesti sve ko-
risnike usluga o načinu skupljanja i odvoza komunalnog 

otpada.
Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o obveznom odvozu komunalnog i tehnološkog 
otpada s područja Općine Petrovsko  KLASA: 021-05/01-
01/34 URBROJ: 2140-03/01-1  od 12. rujna 2001. godine 
objavljena u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije” broj: 11/01.
KLASA: 021-05/07-01/09
URBROJ: 2140-03/07-1
Petrovsko, 14. lipanj  2007.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Andrija Svečnjak, v.r.

OPĆINA RADOBOJ

Na temelju Mišljenja Izrađivača plana tvrtke Urban 
design d.o.o., Zagreb, broj 648/06 od 07. lipnja 2006. 
godine i članka 12.  Statuta Općine Radoboj ( Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske Županije br. 8/01., i 19/01), 
Općinsko Vijeće Općine Radoboj na svojoj 14. sjednici 
održanoj dana 31. svibnja 2007. godine, donijelo je, 

ISPRAVAK

ODLUKE O DONOŠENJU  PROSTORNOG 

PLANA UREĐENJA OPĆINE RADOBOJ 

Članak 1.
U odluci o donošenju Prostornog plana uređenja 

Općine Radoboj ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije br. 15/05) u kartografskim prikazima Korištenje i 
namjena prostora – Prostori/površine za razvoj i uređenje, 
list 1B u M 1 : 25 000 i Građevinska područja, list 6  u M 1: 
5 000 ispravlja se greška na k.č.br. 188/1 k.o. Radoboj.

Utvrđuje se da je k.č.br.188/1, k.o. Radoboj, plani-
rana građevinska čestica mješovite stambeno-poslovne 
namjene, a u skladu sa pravomočnom građevinskom 
dozvolom od 14.08.2002. godine, Klasa: UP/I-361-03/02-
01/37, Ur. Broj 2140-04-02-5.  

Članak 2.
Ispravak grafičkih listova Prostornog plana uređenja 

Općine Radoboj naveden u članku 1. ovog Ispravka pri-
kazan je na Izvodu iz kartografskog prikaza Korištenje i 
namjena prostora – Prostori/površine za razvoj i uređenje, 
list 1B  ( Ispravak  2007.) i Izvodu iz Kartografskog prika-
za Građevinskih područja, list 6 ( Ispravak 2007. ).

Članak 3.
Ispravljeni i ovjereni izvodi iz kartografskih prikaza 

iz članka 2. prilažu se i čine sastavni dio Odluke o dono-
šenju Prostornog plana Općine Radoboj.

Članak 4.
Ovaj Ispravak stupa na snagu danom objave u „ 

Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.“
KLASA: 021-05/07-01-127
URBROJ: 2140-04/01-01/07-05
Radoboj, 31. svibnja 2007.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
 Alojz Sajko, v.r.


