
OPĆINA CEROVLJE OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt 

prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada. Savjetovanje traje od 29. prosinca  2017. do 15. siječnja 2018. godine.  

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti na ovoj stranici.  

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. siječnja 2018. godine dostave 

svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, putem 

pošte ili osobno na adresu: Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje ili slanjem maila na adresu 

opcina@cerovlje.hr - uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je u 

prilogu.  

Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada  nalazi se u nastavku dokumenta. 

Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada koji je objavljen na internet stranicama Općine Cerovlje predstavlja 

radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati 

konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPĆINA CEROVLJE  
 
 

OBJAVLJUJE 
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 

 

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

savjetovanje traje od 29. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. 
 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. siječnja 2018. godine 

dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, putem 

pošte ili osobno na adresu: Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje ili slanjem maila na adresu 

opcina@cerovlje.hr, uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete 

preuzeti na ovoj stranici.    

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz 

jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore 

navedenom roku. 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici 

Općine Cerovlje. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno 

istaknete pri slanju prijedloga. 

Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 

za uklanjanje odbačenog otpada objavljen je u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Općine 

Cerovlje. 

Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 

za uklanjanje odbačenog otpada objavljen na internet stranicama Općine Cerovlje predstavlja radni 

materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati 

konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke. 

Tekst ove objave objavit će se na internetskom službenom portalu Općine Cerovlje.  

Po provedenom savjetovanju, Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje izvijestit će o 

rezultatima savjetovanja izrađivače prijedloga Odluke i Općinskog načelnika Općine Cerovlje.  

 

 

 

 

 

 



 

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu: Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje  

ili putem maila: opcina@cerovlje.hr , najkasnije do 15. siječnja 2018. godine. 

 

                                                           
1 U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, 

osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.  

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 

OBRAZAC 
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI AKTA 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

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

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Općina Cerovlje 

Razdoblje savjetovanja (početak i 
završetak) 

Od 29. prosinca 2017.  do 15. siječnja 2018.   

Ime/naziv sudionika/ce 
savjetovanja (pojedinac, udruga, 
ustanova i sl.) koji/a daje svoje 
mišljenje i primjedbe na nacrt 
zakona, drugog propisa ili akta 

 

Tematsko područje i brojnost 
korisnika koje predstavljate, 
odnosno interes koji zastupate 

 

Načelni komentari na predloženi 
nacrt 

 

Primjedbe, komentari i prijedlozi 
na pojedine članke nacrta 
zakona, drugog propisa ili 
dijelove akta 

 

Ime i prezime osobe/a koja je 
sastavljala primjedbe i 
komentare ili osobe ovlaštene za 
zastupanje udruge, ustanove i sl. 

 

Kontakti E-mail: 

Telefon:  

Datum dostavljanja obrasca  

Jeste li suglasni da se ovaj 
obrazac, s imenom/nazivom 
sudionika/ce savjetovanja, objavi 
na internetskoj stranici 
nadležnog tijela?1 

DA NE 



Nacrt 
  
Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/13. i 73/17.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 11/09., 7/13. i 19/14.) Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj                                
____________godine donosi 

 
O D L U K U 

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

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje način provedbe:  
1. mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,  
2. mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.  
 
Kada uklanjanje odbačenog otpada podrazumijeva mjere koje nisu uređene ovom Odlukom, 
primijenit će se Zakon neposredno.  
 

Članak 2. 
Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se:  
- otpad odbačen u okoliš. 
 

Članak 3. 
Kao mjere za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada provode se: 

- redoviti godišnji nadzor područja Općine Cerovlje radi utvrđivanja postojanja 
odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine 
evidentirano postojanje odbačenog otpada, nadzor provodi služba nadležna za 
komunalni red Općine Cerovlje (komunalni redar),  

- postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada, 
- objava na Internet stranici Općine Cerovlje, o načinu zbrinjavanja otpada koji nije 

mješoviti komunalni otpad, 
- omogućavanje provedbe akcija uklanjanja nepropisno odbačenog otpada prema 

uvjetima objavljenim na Internet stranici Općine Cerovlje, 
- edukacije građana (distribucija letaka…) 

 
Članak 4. 

U Općini Cerovlje je uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom  
otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. 
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavljen je putem 
internet stranice Općine Cerovlje (www.cerovlje.hr). 
Obrazac prijave o nepropisno odloženom otpadu može se preuzeti i u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Cerovlje, a o nepropisno odloženom otpadu može se obavijestiti 
Općinu Cerovlje i u slobodnoj formi. 
 

Članak 5. 
Radi provedbe mjera iz članka 1. stavak 1. točka 2. ove Odluke komunalni redar rješenjem 
naređuje uklanjanje nepropisno odloženog otpada, vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, 
ako vlasnik nije poznat, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu, upravlja određenim 
područjem (dobrom), na kojem se nepropisno odloženi otpad nalazi.  
 
Rješenjem iz stavka 1. 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.  



 
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za 
decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju 
Istarske županije putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerovlje. 
 
Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 2. ovoga članka komunalni redar utvrđuje 
ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena 
rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nije izvršena, Općina Cerovlje dužna je osigurati 
uklanjanje nepropisno odloženog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom 
vrstom otpada.  
 
Općina Cerovlje ima pravo na naknadu troška uklanjanja nepropisno odloženog otpada 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, po načelu „ onečišćivač plaća“.  
 
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.  

 
Članak 6. 

Ako je otpad odbačen na javnu površinu kojom upravlja Općina Cerovlje, uklonit će ga  
Trgovačko društvo „Usluga“ d.o.o. Pazin,  odmah po saznanju o njemu, a  u sklopu svojih 
redovnih aktivnosti, bez potrebe prethodnog donošenja rješenja komunalnog redara o tome, 
te o istom dostaviti podatke Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje, za potrebe 
sustava evidentiranja. 
 

Članak 7. 
Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine 
Cerovlje. 
 

Članak 8. 
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o lokacijama i količinama odbačenog 
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 1. ove Odluke, 
do 31. ožujka tekuće godine  za prethodnu kalendarsku godinu.  
 

Članak 9. 
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi. 
 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Cerovlje, dana:  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 


