
 

  
 
 
 
 
 
       
   REPUBLIKA HRVATSKA  

ISTARSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za održivi razvoj 

Flanatička 29, 52100 Pula, p.p. 198 
tel. (0)52  352 190;  fax. (0)52  352 191 
 
Klasa:  351-01/15-01/205 
Urbroj: 2163/1-08/1-15-1 
Pula, 31. prosinca  2015. godine 
 
      ŽUPANU ISTARSKE   ŽUPANIJE 
      putem 
      STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE   
      SKUPŠTINE 
        
       Dršćevka 3, Pazin 
 
 
 
PREDMET:  Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenika  za otpad i zamjenika  
  povjerenika za otpad u Istarskoj županiji 
  - dostavlja se 
 
 
 Poštovani,  
 
 priloženo Vam dostavljamo predmetni akt radi donošenja odgovarajućeg prijedloga 
od strane Župana Istarske županije. 
 
 S poštovanjem,  
 
 
       
      PROČELNIK 
 
      Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 
 
 
 
Privitak: 

1. Prijedlog Odluke s obrazloženjem 
 
 

 
 



Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 
10/09. i 4/13.) i članka 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 
broj 94/13), Župan Istarske županije dana 27. siječnja 2016. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenika za otpad i zamjenika povje renika za otpad  

u Istarskoj županiji 
 

 
I. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenika za otpad i zamjenik povjerenika za otpad u  
Istarskoj županiji. 

 
II. 

Povjerenikom za otpad imenuje se Mirko Radolović, voditelj Odsjeka za zaštitu prirode i 
okoliša, u Upravnom odjelu za održivi razvoj. 

 
III. 

Zamjenikom Povjerenika za otpad imenuje se Bruno Kostelić, viši savjetnik za zaštitu 
prirode i okoliša, u Upravnom odjelu za održivi razvoj, koji u slučaju spriječenosti Povjerenika 
izvršavanja njegove obveze. 
  

IV. 
Povjerenik za otpad je dužan: 
− nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i 

obavještavati odgovornu osobu u pravnoj osobi o utvrđenim nedostatcima; 
− organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način; 
− savjetovati odgovornu osobu u pravnoj osobi ovoga članka u svim pitanjima 

gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe. 
 

V. 
Povjereniku za otpad će se, radi obavljanja obveza, osigurati dostatno vrijeme tijekom 

radnog vremena, mogućnost stručnog informiranja i usavršavanja i odgovarajuća sredstva za 
rad, a bez da se prenese odgovornost za provedbu propisanih obveza o otpadu. 
 

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
KLASA: 013-02/16-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-02 
Pula, 27. siječnja 2016. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

              ŽUPAN 
                mr.sc. Valter Flego 
 
Dostaviti:  
1. Upravni odjel za održivi razvoj,  
2. Imenovanom povjereniku za otpad i  

zamjeniku povjerenika za otpad,  
3. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode,  

Radnička cesta 80, Zagreb, 
4. Pismohrana, ovdje 



OBRAZLOŽENJE  
 
 
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 65. Statuta Istarske županije (Službene 
novine Istarske županije,  br. 10/09. i 4/13.) kojim je propisano da Župan donosi opće i 
pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te članak 46. Zakona 
o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) koji propisuje da je 
pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba dužna imenovati 
povjerenika za otpad i njegovog zamjenika koji će u slučaju spriječenosti izvršavati 
obveze povjerenika.  
 
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE ĐUJU ODLUKOM 
 
Ovom Odlukom predlaže se da se povjerenikom za otpad imenuje Mirko Radolović, 
voditelj Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, u Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske 
županije, a zamjenikom Bruno Kostelić, viši savjetnik za zaštitu prirode i okoliša, u 
Upravnom odjelu za održivi razvoj, koji će u slučaju spriječenosti Povjerenika izvršavati 
njegove obveze. Povjerenik za otpad je dužan: - nadzirati provedbu propisa u 
gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati odgovornu osobu u pravnoj 
osobi o utvrđenim nedostacima; - organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne 
osobe na odgovarajući način; - savjetovati odgovornu osobu u pravnoj osobi u svim 
pitanjima gospodarenja otpadom koji se tiču te pravne osobe. Povjereniku se radi 
obavljanja obveza mora osigurati dostatno vrijeme tijekom radnog vremena, mogućnost 
stručnog informiranja i usavršavanja i odgovarajuća sredstva za rad, a bez da se na njega 
prenese odgovornost za provedbu propisanih obveza o otpadu. Povjerenik za otpad i 
njegov zamjenik dužni su ishoditi potvrdu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), o obavljenoj izobrazbi u 
gospodarenju otpadom. Sadržaj i način provedbe izobrazbe u gospodarenju otpadom 
uređeno je Programom izobrazbe o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 
77/15). Informacija o imenovanju povjerenika i zamjenika dostavlja se Hrvatskoj agenciji 
za zaštitu okoliša i prirode. 
 
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG A KTA 
 
Za provođenje ove Odluke u Proračunu Istarske županije nije potrebno osigurati dodatna 
financijska sredstva. 
    
 
4. TEKST NACRTA AKTA 
 
U privitku se dostavljaju tekst prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenika za otpad i  
zamjenika povjerenika za otpad u Istarskoj županiji. 
 
 
 


