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Nadležnosti i obveze

Članak 31.

JL(R)S dužne su na svom području osigurati provedbu
propisanih mjera za gospodarenje otpadom i organiziratipropisanih mjera za gospodarenje otpadom i organizirati
sustav gospodarenja otpadom sukladno Strategiji
gospodarenja otpadom i Programu za smanjivanje i
sprečavanje nastanka otpada

Više JL(R)S mogu sporazumno osigurati zajedničku
provedbu mjera gospodarenja otpadom.



Nadležnosti i obveze

Članak 32.

JLS - dužna je na svom području postaviti odgovarajuće
spremnike, zelene otoke i osigurati građenje jednog reciklažnog
dvorišta za odvojeno sakupljanje otpada, reciklažnog dvorišta zadvorišta za odvojeno sakupljanje otpada, reciklažnog dvorišta za
građevni otpad i kompostane za biootpad.

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je predati
odvojeno sakupljeni otpad ovlaštenoj osobi.

JLS dužna je na svom području organizirati kontinuirano
sakupljanje i odvoz glomaznog otpada i opasnog otpada iz
kućanstava putem reciklažnih dvorišta i odgovarajućih spremnika -
zabranjeno ga je ostavljati i sakupljati na javnoj površini bez nadzora
ovlaštene osobe.



Nadležnosti i obveze

Članak 32.

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obračunavaju se
prema kriteriju količine (masa ili volumen) otpada uz primjenuprema kriteriju količine (masa ili volumen) otpada uz primjenu
načela “onečišćivač plaća“.

Način gospodarenja komunalnim otpadom i sustav odvojenog
sakupljanja radi postizanja propisanih ciljeva ovoga Zakona, kriterije
za način obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom
model izračuna jedinične naknade za gospodarenje komunalnim
otpadom propisuje ministar/ica pravilnikom.



Ciljevi gospodarenja otpadom

Članak 16.

Do 1. siječnja 2020. osigurat će se:

• priprema za ponovnu uporabu i recikliranje sljedećih otpadnih• priprema za ponovnu uporabu i recikliranje sljedećih otpadnih
materijala: papir, metal, plastika i staklo, odvojeno sakupljenih iz otpada iz
kućanstva, a po mogućnosti i iz drugih izvora, u minimalnom udjelu od 50
% cjelokupne mase sakupljenog otpada.

• priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine materijalne
oporabe, uključujući postupke zatrpavanja i nasipavanja, u kojima se
otpad koristi kao zamjena za druge materijale, neopasnog građevnog
otpada, isključujući materijal iz prirode utvrđen ključnim brojem 17 05 04
- zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03, u minimalnom udjelu
od 70 % mase sakupljenog otpada.



Ciljevi gospodarenja otpadom

Članak 19.

JL(R)S osiguravaju da se udio biorazgradivog komunalnog otpada
koji se odlaže na odlagališta smanji:koji se odlaže na odlagališta smanji:

1. na 75 % ukupne količine (po težini) biorazgradivog komunalnog 
otpada proizvedenog u 1997. godini do 31. prosinca 2013.;

2. na 50 % ukupne količine (po težini) biorazgradivog komunalnog 
otpada proizvedenog u 1997. godini do 31. prosinca 2016.;

3. na 35 % ukupne količine (po težini) biorazgradivog komunalnog 
otpada proizvedenog u 1997. godini do 31. prosinca 2020.



Plan gospodarenja otpadom RH

S obzirom na navedeno, referentna godina za praćenje
realizacije postavljenih ciljeva za smanjenje udjela
biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu je 1997.

Procjenjuje da je proizvedeno 1.015.000 t komunalnog
otpada u RH

74,5% otpada odnosi se na biorazgradivi otpad, odnosno
procjenjuje se da je 1997. proizvedeno 756.175 t
biorazgradivog otpada.



Ugovor o pristupanju RH EU

Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o
odlaganju otpada

Sva postojeća odlagališta u Hrvatskoj moraju ispuniti zahtjeve
Direktive do 31. prosinca 2018.
Sva postojeća odlagališta u Hrvatskoj moraju ispuniti zahtjeve
Direktive do 31. prosinca 2018.

Hrvatska će osigurati postupno smanjivanje otpada odloženog na
postojeća neusklađena odlagališta u skladu sa sljedećim godišnjim
maksimalnim količinama:
– do 31. prosinca 2013.: 1 710 000 tona
– do 31. prosinca 2014.: 1 410 000 tona
– do 31. prosinca 2015.: 1 210 000 tona
– do 31. prosinca 2016.: 1 010 000 tona
– do 31. prosinca 2017.: 800 000 tona.



Nadležnosti i obveze

Članak 33.

JLS može odlagati komunalni otpad na zajedničkom odlagalištu na
području županije sukladno uvjetima i kriterijima određenimpodručju županije sukladno uvjetima i kriterijima određenim
Kartom gospodarenja otpadom do uspostave sustava odvojenog
sakupljanja otpada iz komunalnog otpada i uspostave sustava
građevina za biološku obradu otpada (kompostane za
biootpad), pretovarnih stanica i centra za gospodarenje otpadom.

Popis privremenih zajedničkih odlagališta na području županije koja
se mogu koristiti na području županije utvrđuje ministar/ica
odlukom sukladno Karti gospodarenja otpadom.



Nadležnosti i obveze

Članak 34.

JLS, u svrhu provedbe obveza iz ovoga Zakona vezano za
gospodarenje otpadom na svom području, naredit će vlasniku kojigospodarenje otpadom na svom području, naredit će vlasniku koji
na svojoj nekretnini odlaže otpad i/ili to dozvoljava drugoj pravnoj
ili fizičkoj osobi da taj otpad, o svojem trošku i odgovornosti, ukloni
ili zbrine na propisani način u primjerenom roku i o tome donosi
rješenje.

Ako vlasnik/ica ne postupi u određenom roku po nalogu, to će
učiniti ovlašteno komunalno društvo na trošak i odgovornost
vlasnika.



Nadležnosti i obveze

Članak 35.

JLS dužna je o svom trošku osigurati uklanjanje i zbrinjavanje i/ili
oporabu otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš naoporabu otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš na
njihovom području.

Ako osoba odgovorna za obavljanje komunalne usluge
održavanja čistoće u gradu/ općini, ne zbrine otpad koji je
nepoznata osoba odbacila u okoliš taj će otpad zbrinuti županija na
teret proračuna grada, odnosno općine.



Nadležnosti i obveze

Članak 36.

Grad i općina dostavljaju godišnje izvješće o provedbi Strategije
i Programskih dokumenata županiji do 31. ožujka tekuće godine zai Programskih dokumenata županiji do 31. ožujka tekuće godine za
prethodnu kalendarsku godinu.

Županija i Grad Zagreb objedinjena izvješća za cjelokupno područje
županije dostavlja Ministarstvu do 31. svibnja tekuće godine za
prethodnu kalendarsku godinu.



Naknade za odlaganje otpada

Članak 44.

JLS na čijem se području nalazi privremeno odlagalište ima pravo na
naknadu za odlaganje otpada koji nije skupljen na njezinom
području.području.

Iznos naknade temelji se na ugovoru između jedinice lokalne
samouprave i jedinice lokalne samouprave s čijeg se područja
otpad dovozi na odlagalište.

Grad/ općina na čijem se području nalazi građevina za odlaganje
otpada, ima pravo na novčanu naknadu, a obveznici plaćanja
naknade su grad i općina koji koriste građevinu



Lokacije i građevine gospodarenja 
otpadom

Članak 48.

JL(R)S dužne su u dokumentima prostornog uređenja odrediti
lokacije za gradnju građevina za gospodarenje otpadom.

Građevine za gospodarenje otpadom mogu se graditi
(rekonstruirati) u sljedećim zonama određenim dokumentima
prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave:
• na  izdvojenom  građevinskom  području  izvan  naselja  
gospodarske  namjene  - proizvodne,
• na  površinama  unutar  naselja  gospodarske  namjene  -
proizvodne,  pretežito industrijske i na površinama poslovne 
namjene - komunalno servisne



Lokacije i građevine gospodarenja 
otpadom

Članak 48.

Iznimke:

• građevine koje po svojoj osnovnoj namjeni nisu građevine za 
gospodarenje otpadom, a u koje za potrebe tehnološkog procesa 
mogu koristiti pojedine vrste otpada u svrhu energetske oporabe 
(postupkom R1), ne moraju biti planirane kao građevine za 
gospodarenje otpadom u dokumentima prostornog uređenja.

• reciklažna dvorišta i reciklažna dvorišta za građevni otpad mogu 
se graditi i u zonama mješovite namjene.



Lokacije i građevine gospodarenja 
otpadom

Članak 48.

Posebne uvjete kojima mora udovoljavati građevina za
gospodarenje otpadom propisuje ministar/ica pravilnikomgospodarenje otpadom propisuje ministar/ica pravilnikom

Skladište vlastitog proizvodnog otpada u smislu ovog Zakona ne
smatra se građevinom za obradu ili skladištenje otpada.



Prijelazne i završne odredbe

Članak 127.

JL(R)S dužne su u dokumentima prostornog uređenja odrediti
lokacije za građenje građevina do 31. prosinca 2012. godine.lokacije za građenje građevina do 31. prosinca 2012. godine.

Ako JL(R)S u svojim prostornim planovima u roku ne odrede lokacije
odluku o tim lokacijama, na prijedlog ministra, donosi Vlada u roku
od šest mjeseci od isteka roka.



Kaznene odredbe

Članak 127.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj grad, odnosno općina koja:kaznit će se za prekršaj grad, odnosno općina koja:

1. na svom području nije postavila odgovarajuće spremnike,
zelene otoke i nije osigurala građenje jednog reciklažnog
dvorišta za odvojeno sakupljanje otpada, reciklažnog dvorišta
za građevni otpad i kompostane za biootpad

2. na svom području nije organizirala kontinuirano sakupljanje
i odvoz glomaznog otpada i opasnog otpada iz kućanstva
putem reciklažnih dvorišta i odgovarajućih spremnika



Kaznene odredbe

3. bez nadzora ovlaštene osobe dopusti ostavljanje i sakupljanje
glomaznog otpada i opasnog otpada iz kućanstva na javnoj
površini

4. vlasniku koji na svojoj nekretnini odlaže otpad i/ili to4. vlasniku koji na svojoj nekretnini odlaže otpad i/ili to
dozvoljava drugoj osobi rješenjem ne naredi da odloženi otpad
ukloni ili zbrine na propisani način

5. ne osigura o svom trošku uklanjanje i zbrinjavanje i/ili
oporabu otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš na
njegovom području

6. ne dostavi županiji godišnje izvješće o provedbi Strategije i
Programskih dokumenata do 31. ožujka tekuće godine za
prethodnu kalendarsku godinu



Kaznene odredbe

7. u dokumentima prostornog uređenja ne odredi lokacije za
gradnju građevina za gospodarenje otpadom.

Propisane su i novčane kazne u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00Propisane su i novčane kazne u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00
kuna za odgovorne osobe u gradu / općini kao i za odgovorne osobe
pravnih osoba s javnim ovlastima.




