
          
 PRIJEDLOG: 

Temeljem članka 36. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(Narodne novine br.: 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik“ 
službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine 
Podgora je na svojoj ___. sjednici održanoj _________ 2018. godine, donijelo 
sljedeću 

 

O D L U K U 

o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada 

 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada 

u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje 
otpada.  

 
Članak 2.  

Temeljem Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora 
za 2017. godinu i Izvješća o lokacijama, količinama odbačenog otpada Općine 
Podgora za 2017. godinu, utvrđuju se lokacije na kojima će se provoditi posebne 
mjere sprječavanja odbacivanja otpad:  

- Naselje, Gornje Igrane „uz cestu Makarska - Vrgorac“ 
- Naselje Podgora, područje zvano „Spije“ 
- Uz potopne kontejnere (eko otoke) na područje cijele Općine Podgora. 

 
Članak 3. 

Na lokacijama iz članka 2. provodit će se slijedeće posebne mjere:  
- učestala kontrola lokacija putem službe komunalnog redarstva 
- postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada 
- postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska  
- putem medija objava telefonskog broja na koji je moguće prijaviti 

nepropisno odbacivanje otpada 
- izrada i distribucija letaka „zaštita javnih površina“ i letaka o načinu 

zbrinjavanja otpada putem ovlaštene tvrtke  
- postava videonadzora 

 
Članak 4.  

Za realizaciju posebnih mjera iz članka 3. koristit će se sredstva iz Proračuna 
Općine Podgora za 2018. godinu,  Program Zaštita okoliša – sanacija divljih 
odlagališta.  
  

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku" 

službenom glasilu Općine Podgora.  
 

KLASA:  
URBROJ:  
Podgora, ___________ 2018.  
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   
           Marin Urlić       

 



 

Obrazloženje 

Na temelju odredbi čl. 36. st. 13. i čl. 179. st. 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(Narodne novine br. 94/13, 73/17) Općinsko vijeće Općine Podgora je dužno donijeti Odluku 
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada 
odbačenog u okoliš u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju 
komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17) koja je stupila na snagu 01.11. 

2017.godine. 

Odredbom članka 36. st. 9. i st. 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano je: 

„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. 

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.” 

Temeljem citiranih zakonskih odredbi Općinski načelnik je putem službe nadležne za 
komunalni red jedinice lokalne samouprave, obvezan podnijeti Općinskom vijeću izvješće o 
lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i 
provedbi mjera do 31.03. tekuće godine. 

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti Odluku o provedbi 
posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više 
navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. 

 


