NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE
NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA
UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ NA PODRUČJU
GRADA OGULINA

Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu zainteresiranu
javnost da dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga
Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Ogulina
OBRAZLOŽENJE
Člankom 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpada
(Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) propisana je obveza jedinice lokalne
samouprave da donese Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada.
Grad Ogulin je donio Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge
povezane s tom javnom uslugom kojom je propisan način odlaganja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog korisnog otpada, ali u svezi s
tim i načini odlaganja drugih vrsta otpada suglasno pozitivnim propisima koji
određuju način odlaganja različitih pojedinih vrsta otpada.
Obzirom da je sustavno definiran način propisnog odlaganja pojedinih
vrsta otpada zakonodavac određuje obvezu donošenja Odluke o mjerama koje će
jedinica lokalne samouprave morati poduzeti da kontinuirano preventivno
djeluje na sprječavanju nepropisnog odlaganja otpada, a zatim i mjerama radi
uklanjanja već nepropisno odbačenog otpada u okoliš.
Predložena Odluka, sukladno odredbama zakona, razlikuje dvije vrste
mjera:
- mjere kojima se djeluje na sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada,
- mjere kojima se uklanja već nepropisno odbačeni otpad.
Uspostavljanjem sustava obavještavanja o nepropisno odloženom otpadu
(članak 3. i 4. Odluke), poslati će se jasna poruka svima da otpad ne odbacuju
nepropisno u okoliš, jer će Grad Ogulin o tome moći biti obaviješten, nakon

čega će uslijediti uklanjanje tog otpada na trošak odlagatelja i kažnjavanje
takvog postupanja odlagatelja.
Na sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada može se djelovati i
različitim načinima upozoravanja građana. Tako se mogu postavljati znakovi
upozoravanja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama za koje se utvrdi da na
njima postoji opasnost za odbacivanje otpada. Isto tako, mogu se građani stalno
upućivati lecima ili drugim promotivnim materijalima o propisnom načinu
odlaganja svih vrsta otpada, kako bi im se na taj način ukazalo da je svaki
drugačiji način odlaganja otpada nedozvoljen.
Predmet reguliranja ove Odluke su samo mjere uklanjanja otpada
propisane navedenim člankom 36. Zakona. Radi se o slučaju uklanjanja
nepropisno odbačenog otpada na nekretnine u privatnom vlasništvu, kada
komunalni redar rješenjem naređuje, vlasniku nekretnine ili posjedniku ako
vlasnik nije poznat ili osobi koja upravlja određenim područjem (dobrom),
uklanjanje tog otpada (stavak 3. članka 36. Zakona odnosno članak 5. Odluke).
Način uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na javnoj površini ili
nekretnini u vlasništvu Grada Ogulina se ne propisuje ovom Odlukom, već
Odlukom o komunalnom redu.
Nepropisno odbačen otpad na nekretnini u privatnom vlasništvu uklonit će
se predajom tog otpada ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.
Ako temeljem rješenja komunalnog redara, u određenom roku koji ne može biti
dulji od 6 mjeseci, otpad ne ukloni vlasniku nekretnine ili posjednik ako vlasnik
nije poznat ili osoba koja upravlja određenim područjem (dobrom) kao obveznik
uklanjanja otpada, onda je zakonska obveza da otpad ukloni Grad Ogulin. Pri
tome Grad Ogulin ima pravo tražiti od obveznika uklanjanja otpada naknadu
troškova za takvo uklanjanje. Grad Ogulin će u svakom slučaju morati u svom
trošku ukloniti nepropisno odbačeni otpad ukoliko obveznik uklanjanja otpada
nije poznat.
Odlukom su propisane maksimalne prekršajne novčane kazne prema
članku 33. Prekršajnog zakona (Narodne novine, br. 107/07, 39/13, 157/13,
70/17 i 118/18) za obveznike uklanjanja nepropisno odbačenog otpada. Za
pravnu osobu kao obveznika uklanjanja otpada to je novčana kazna u iznosu od
10.000,00 Kn i za fizičku osobu obveznika uklanjanja otpada to je 2.000,00 Kn.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA
Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje
javnosti s Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na
području Grada Ogulina i dobivanje stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i
prijedloga.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA
OD 29. OŽUJKA DO 28. TRAVNJA 2019.

Pisane primjedbe za sudjelovanje na savjetovanju dostavljaju se na e-mail
adresu: grad-ogulin@ogulin.hr . Izrađivač nacrta akta, nakon provedenog
postupka savjetovanja sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene i
neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na službenoj
Internet stranici Grada.
Koordinatorica savjetovanja
Karmela Matić, prof.

