
                             
                            
 

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 363-01/17-01/73 
URBROJ: 2103/01-01-18-5 
Bjelovar,  15. siječnja 2018.  

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 

 
PREDMET: Razmatranje Prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje 

nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o mjerama za 
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog 
otpada i u povodu toga donio sljedeći    
 
 

      ZAKLJUČAK  
 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisanog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada kao u tekstu Nacrta i 
upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Ivica 
Markovinović.  
 
 

         GRADONAČELNIK 
 
                   Dario Hrebak 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                      
              REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
    Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
                  i uređenje prostora  
 
Klasa: 363-01/17-01/73 
Urbroj: 2103/01-06-18-4 
Bjelovar, 12.01.2018.                                
 
 

                            GRADONAČELNIK 
                                          Dario Hrebak 
 
 
 
 

PREDMET: Nacrt Odluke  o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada  
                     i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada    
 
 

 

 
U privitku dostavljamo Nacrt odluke o  mjerama za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada  i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, obrazloženje koje 
sadrži razloge donošenja odluke  i Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu 
odluke.  
 

Predlažemo da razmotrite Nacrt odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada  i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, da je  utvrdite  u 
predloženom tekstu i proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje. 
 
 
 
 
      PROČELNIK  
    Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                             
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                 NACRT  
 GRAD BJELOVAR 
                     GRADSKO VIJEĆE   
 
                         

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
("Narodne novine" br. 94/13 i 73/17) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara 
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na _____ 
sjednici održanoj dana  _________ 2018. godine donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada  
   

 
Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se način provedbe: 
1. mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
2. mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. 

 
Članak 2. 

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito: 
- otpad odbačen u okoliš, 
- glomazni otpad ostavljen na javnoj površini, 
- opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama.  
 

Članak 3. 
Grad Bjelovar uspostavit će sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom 

otpadu putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici www.bjelovar.hr  
 

Osim prijave putem mrežne stranice građani će nepropisno odbačen otpad moći 
prijaviti putem aplikacije www.bjelovar.oko.hr ili ispuniti obrazac - obavijest o nepropisno 
odbačenom otpadu te ga dostaviti osobno ili putem pošte u Grad Bjelovar, Trg Eugena 
Kvaternika 2, Bjelovar. 
 

Članak 4. 
Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada biti će uspostavljen sukladno 

zakonskim propisima.  
Gradonačelnik Grada Bjelovara dužan je Izvješće o lokacijama i količinama 

odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 1. 
ove Odluke podnijeti Gradskom Vijeću Grada Bjelovara do 31. ožujka tekuće godine za 
prethodnu kalendarsku godinu. 
 

Članak 5. 
Radi provedbe mjera iz članka 1. točke 2. ove Odluke komunalni redar rješenjem 

naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat na kojem je 
nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom 
propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području 
(dobru).  

http://www.bjelovar.hr/
http://www.bjelovar.oko.hr/


 
 

Članak 6. 
Rješenjem iz članka 5. ove Odluke određuje se: lokacija odbačenog otpada, 

procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada 
predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje predmetnom vrstom otpada u roku koji ne može 
biti duži od 6 mjeseca od dana zaprimanja rješenja. 

Protiv rješenja iz članka 5. ove Odluke može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za 
graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske 
županije 

Istekom roka određenog rješenjem iz članka 6. ove Odluke komunalni redar utvrđuje 
ispunjavanje obveze određene rješenjem.  

Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz članka 6. ove Odluke 
nije izvršena, Grad Bjelovar dužan je osigurati uklanjanje otpada predajom ovlaštenoj sobi za 
gospodarenje predmetnim vrstom otpada.   

 
Članak 7. 

Grad Bjelovar ima obvezu podatke utvrđene rješenjem iz članka 5. ove Odluke 
mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. 

 
Članak 8. 

Gradsko Vijeće Grada Bjelovara temeljem Izvješća iz članka 4. ove Odluke ima 
obvezu donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu 
na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.  

 
Članak 9. 

Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu 
Grada Bjelovara. 

 
Članak 10. 

Grad Bjelovar ima pravo na nadoknadu troška uklanjanja odbačenog otpada iz članka 
6. ove Odluke od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno 
od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na 
kojem se otpad nalazio. 
 

Članak 11. 
Redovni godišnji nadzor područja Grada Bjelovara radi utvrđivanja postojanja 

odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano 
postojanje odbačenog otpada vrši komunalni redar Grada Bjelovara. 
 

Članak 12. 
Kada uklanjanje odbačenog otpada podrazumijeva mjere koje nisu uređene ovom 

Odlukom primijeniti će se odredbe Zakona. 
 

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se prvog dana od dana objave u 

"Službenom glasniku Grada Bjelovara". 
Ova Odluka odmah po donošenju dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša i 

energetike i objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr .  
 
 
KLASA: 363-01/17-01/73 
URBROJ: 2103/01-02-18-6 
Bjelovar, _______2018.                                        

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Topalović, univ. bacc. oec. 

  

 

 

 

http://www.bjelovar.hr/


 

 

O b r a z l o ž e n j e  

 
 Člankom 28. stavkom 1. točkom 3.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
("Narodne novine", broj 94/13 i 73/17 - u nastavku: Zakon)  propisano je da je jedinica 
lokalne samouprave dužna na svom području osigurati sprječavanje  odbacivanja 
otpada na način suprotan zakonu  i uklanjanje tako odbačenog otpada.  
 
 Člankom 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 
94/13 i 73/17) propisano je:  
 
"(1) Provedbu obveza iz članka 28. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona osigurava osoba koja 
obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave (u daljnjem 
tekstu: komunalni redar): 
1. mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 
2. mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog 
morskog otpada. 
(2) Mjere iz stavka 1. točke 1. ovoga članka uključuju: 
1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, 
2. uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, 
3. provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi 
utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije 
godine evidentirano postojanje odbačenog otpada, 
4. druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 
13. ovoga članka. 
(3) Radi provedbe mjera iz stavka 1. točke 2. ovoga članka komunalni redar rješenjem 
naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je 
nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom 
propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području 
(dobru). 
(4) Rješenjem iz stavka 3. ovoga članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, 
procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada 
predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži 
od 6 mjeseca od dana zaprimanja rješenja. 
(5) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom 
tijelu, a protiv rješenja komunalnog redara Grada Zagreba može se izjaviti žalba 
Ministarstvu. 
(6) Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 4. ovoga članka komunalni redar utvrđuje 
ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena 
rješenjem iz stavka 3. ovoga članka nije izvršena, jedinica lokalne samouprave, odnosno 
Grad Zagreb dužan je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za 
gospodarenje tom vrstom otpada. 
(7) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad 
odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, 
odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), 
ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni 
redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za 
unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica. 
(8) Jedinica lokalne samouprave dužna je podatke utvrđene rješenjem iz stavka 3. ovoga 
članka mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog 
otpada iz članka 137. stavka 3. točke 7. ovoga Zakona. 
(9) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o lokacijama i količinama 
odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz stavka 1. 
ovoga članka podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka tekuće godine za 
prethodnu kalendarsku godinu. 
 
 



 
 
 
 
(10) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je, temeljem izvješća iz stavka 
9. ovoga članka, donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada 
u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. 
(11) Sredstva za provedbu mjera iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u proračunu 
jedinice lokalne samouprave. 
(12) Jedinica lokalne samouprave ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada iz stavka 
6. ovoga članka od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, 
odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem 
(dobrom), na kojem se otpad nalazio. 
(13) Način provedbe mjera propisanih ovim člankom uređuju se odlukom 
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o mjerama za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, koja se 
odmah po donošenju dostavlja Ministarstvu, te objavljuje u službenom glasilu i na 
mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave." 

U skladu s iznijetim,  Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora 
pripremio je Nacrt Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada koja sadrži mjere za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada, sustav za zaprimanje obavijesti 
o nepropisno odbačenom otpadu, sustav evidentiranja lokacija, obvezu donošenja Izviješća, 
obvezu donošenja odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 
odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje, sredstva za 
provedbu mjera, te način postupanja komunalnih redara.  

Nacrt odluke radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću bio je objavljen na web 
stranici  Grada Bjelovara dana 11.12.2017. godine, a savjetovanje je trajalo do 11.01.2018. 
godine (30 dana).  Za vrijeme savjetovanja  na Nacrt odluke nije zaprimljeno ni jedno 
očitovanje, kao ni primjedba.  

 

Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt odluke o mjerama za 
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog 
otpada, da je utvrdi u predloženom tekstu i proslijedi Gradskom vijeću na razmatranje 
i odlučivanje.  
 

 

 

         PROČELNIK  
        Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

                                                                   JAVNOŠĆU 

 
 
Naslov dokumenta 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog 
otpada  
   

  Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

  provodi savjetovanje 

 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje   
 prostora 

 Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se  
 njime žele postići 

Razlog donošenja Odluke o mjerama za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje odbačenog otpada je zakonska obveza 
jedinica lokalne samouprave.   
Cilj donošenja predmetne Odluke je uspostava 
kvalitetnog uklanjanja odbačenog otpada.  
 
 

 

 Datum dokumenta  12.01.2018. 

 Verzija dokumenta   1. 

 
 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta zakona, drugog propisa   

 ili akta 
Nacrt Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog 
otpada 

 Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja   
 zakona, drugih propisa i akata  
 objavljenog na internetskim stranicama  
 Grada 

Redni broj 25.  iz Plana savjetovanja s javnošću Grada       
Bjelovara Klasa: 008-01/17-01/1, urbr:2103/01-01-17-4 

 
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje   
prostora 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

 U postupku savjetovanja nije se javio nitko od  
 predstavnika zainteresirane javnosti.  

  Je li nacrt bio objavljen na  
  internetskim internetskim stranicama ili   
  na drugi odgovarajući način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

DA 
 
Internetska stranica 
 

 Nacrt je objavljen dana 11.12.2017. 
godine na internetskoj stranici Grada 
Bjelovara www.bjelovar.hr 

Savjetovanje je trajalo od 

11.12.2017. - 11.01.2018. godine 

(30 dana)  

 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetske javne rasprave  nije pristiglo ni               
 jedno očitovanje, ni primjedba predstavnika    
 zainteresirane javnosti.  

 Razlozi neprihvaćanja pojedinih   
 primjedbi zainteresirane javnosti na  
 određene odredbe nacrta 

 

 
Troškovi provedenog savjetovanja 

 Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove.  

 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću objavit će se na 
internetskim  stranicama Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr  
Klasa: 363-01/17-01/73 
Urbroj: 2103/01-06-3 
Bjelovar, 12.01.2018. 

http://www.bjelovar.hr/
http://www.bjelovar.hr/

