
 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                      Ž U P A N 
 
KLASA: 351-01/14-01/72 
URBROJ: 2140/01-02-14-2 
Krapina, 16. lipnja 2014. 
        
                                                                                              ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET:  Izvješće o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje  

komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske                  
    
 
                      Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst) 
župan Krapinsko-zagorske županije dana 16. lipnja 2014. godine  d o n o s i  

 
Z A K LJ U Č A K 

 
   1.  Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom stečajnom 
postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada 
sjeverozapadne Hrvatske.                  
 

  2.  Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog 
Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
  3. Za izvjestitelja se zadužuje mr.sc. Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.  
 
 
 
 

       Ž U P A N   
        Željko Kolar  

                                    
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

 
             



R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša 
 
 
KLASA: 351-01/14-01/72 
URBROJ: 2140/1-08/1-14-1 
Krapina, 11. lipnja 2014. 

          ŽUPAN 
                                                                                             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
         
PREDMET: 

    
PRAVNI TEMELJ:                                   
                                  
 
                                  
NADLEŽNOST ZA 
ZA DONOŠENJE:      Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:    Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu 
                                      Župan - Županijskoj Skupštini 
 
IZVJESTITELJ:        Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela  
 za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
 
 
 
OBRAZLOŽENJE:           

Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo Republike Hrvatske je koncem 
2001. godine u okviru EU INTERREG III B CADSES projekta Drava River Basin, predložilo 
Pilot projekt – „Uspostava Regionalnog Centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne 
Hrvatske za četiri županije – Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku i Koprivničko-
križevačku. 

29. siječnja 2003. godine potpisan je Sporazum o osnivanju Javne ustanove za 
zbrinjavanje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske (u 
daljnjem tekstu: JUSZH), čime Krapinsko-zagorska županija uz svoja 4 Grada postaje 
jednakopravni suosnivač JUSZH-a, a model je primijenjen i u ostalim Županijama. JUSZH je 
centralni nositelj i odgovorni partner za provedbu projekta zbrinjavanja otpada po 
regionalnom konceptu. 

U cilju efikasnije realizacije projekta uspostave Regionalnog centra javila se potreba 
da se JUSZH kao dotadašnji centralni nositelj i odgovorni partner transformira u tvrtku, te je 
12. ožujka 2009. godine potpisan Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva s 

Izvješće o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za 
odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada 
sjeverozapadne Hrvatske 
 

Članak 17. i 50 Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 
i 26/13-pročišćeni tekst) 
                                



ograničenom odgovornošću „Piškornica“ d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom 
sjeverozapadne Hrvatske između Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, 
Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije i Općine Koprivnički Ivanec. 

Osnivanjem Piškornice d.o.o. tadašnji ravnatelj JUSZH, mr.sc. Nedo Cepić imenovan 
je direktorom Piškornice d.o.o. ali budući da nastavno nije donesena i odluka o daljnjem 
statusu JUSZH, paralelno je s postojanjem Piškornice d.o.o. JUSZH vođena putem sudskog 
registra u aktivnom statusu. Upravno vijeće JUSZH je na svojoj 2. sjednici održanoj 1. veljače 
2012. godine donijelo odluku o pokretanju stečajnog postupka, uz obrazloženje da postoje 
obveze JUSZH a nemogućnost plaćanja kao i postojanje Piškornice d.o.o. koja operativno 
vodi uspostavu regionalnog centra za gospodarenje otpadom, te su daljnje aktivnosti JUSZH 
vođene u smislu pribavljanja dokumentacije neophodne za pokretanje stečajnog postupka. 

Dana 4. rujna 2012. godine Trgovačkom sudu u Varaždinu predan je prijedlog za 
pokretanje stečajnog postupka nad JUSZH, a 3. listopada 2013. godine Trgovački sud u 
Varaždinu donosi Rješenje (poslovni broj: 6 St-276/12-5) kojim se pokreće prethodni 
postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad predlagateljem  - 
JUSZH te zakazuje za 20. studeni 2013. godine ročište radi izjašnjavanja o prijedlogu za 
otvaranje stečajnog postupka uz prethodnu dostavu očevidnika o redoslijedu naplate i podatke 
o solventnosti dužnika te Izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika. 

Dana 2. prosinca 2013. godine Trgovački sud u Varaždinu donosi Rješenje (Tt-
13/3827-2) kojim se u sudski registar upisuje rješenje o otvaranju stečajnog postupka broj 6 
St-276/12-9 od 20. studenog 2013. godine i kojim se nalaže upis promjena vezanih za status 
tvrtke („u stečaju“), brisanje upisanih članova uprave te imanovanje odvjetnice Tee Gatternig 
stečajnom upraviteljicom. 

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Varaždinu, stečajni postupak dalje vodi 
odvetnica Tea Gatternig te je za potrebe ispitnog i izvještajnog ročišta održanog 24. siječnja 
2014. godine prihvaćeno Izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom stanju stečajnog 
dužnika, a Trgovački sud dana 4. veljače 2014. godine donosi Rješenje Tt-14/341-3, kojim se 
u Sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu briše subjekt upisa Javna ustanova za 
odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske  „u stečaju“ 
sa sjedištem u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5 MBS: 010051816, a koji se daje u 
prilogu. 

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
ovog Izvješća o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i 
neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske, te isti podnese Županijskoj skupštini 
na usvajanje. 
 
 
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  

Za provedbu ovog Zaključka u Županijskom proračunu nije potrebno osigurati 
dodatna financijska sredstva.  
 
 
                                                                                                   PROČELNIK 
                                                                                  mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ. 
 
 
Prilog: 

1. Rješenje Tt-14/341-3 Trgovačkog suda u Varaždinu 













 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 351-01/14-01/72 
URBROJ: 2140/01-01-14-3 
Krapina,  ___. srpnja 2014. 
 
 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13.- pročišćeni tekst),  
Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 7. sjednici održanoj dana  __. srpnja 
2014. godine donijela je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

 I.  Prihvaća se Izvješće Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i 
neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske.                 
 
 II. Akt iz točke I. ovog Zaključka  nalazi se u  privitku  i čini  sastavni dio ovog 
Zaključka. 
 
 

 
               PREDSJEDNICA 
                                                                                                      ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                                        Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 
 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša,  ovdje, 
2. za Zbirku isprava,         
3. Pismohrana. 
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