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Datum dokumenta:

25. prosinac 2013.

Verzija dokumenta:

Prva verzija za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sažetak dokumenta:
Pravna osnova za izradu prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadom definirana je sukladno članku 86.
stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13).
Cilj donošenja predloženog propisa je detaljno definiranje i propisivanje svih ostalih potrebnih uvjeta za
provođenje odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Opis prijedloga o kojemu se provodi savjetovanje:
Prijedlog Pravilnika o gospodarenju otpadom obuhvaća osnovne uvjete za gospodarenje otpadom, oblik i
sadržaj obrasca dozvole, sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole, poslovi osobe
odgovorne za gospodarenje otpadom, uvjeti o raspolaganju odgovarajućim osiguranjem, sadržaj elaborata
gospodarenja otpadom, uvjeti za sustav upravljačkog nadzora metoda, izgled i sadržaj obavijesti o namjeri
ishođenja dozvole, popis vrsta otpada za čiji je prijevoz potrebno raspolaganje vozilom i vozačem
osposobljenim za prijevoz opasnih tvari, uvjeti za način rada reciklažnog dvorišta, uvjeti za očevidnike
prijevoznika otpada, posrednika u gospodarenju otpadom, trgovaca otpadom, reciklažnih dvorišta,
određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad, energetskih oporabitelja određenog otpada i izgled
obrasca o statusu obavljanja djelatnosti, način izračuna visine police osiguranja ili jamstva banke za
pošiljke otpada koje podliježu notifikacijskom postupku, sadržaj i izgled obrasca za dostavu podataka o
masi biorazgradivog komunalnog otpada odloženog na odlagalište, sadržaj i izgled obrasca o masi otpada
odloženog za neusklađeno odlagalište, obrazac pratećeg lista proizvođača i posjednika otpada, uvjeti i
način vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada (uključuje i način vođenja i dostave podataka u taj
očevidnik, rokove za dostavu podataka i način obračuna troškova koji nastaju radom mrežne aplikacije
očevidnika o nastanku i tijeku otpada) i obrazac plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada.

Metode savjetovanja koje će se provoditi za ovaj propis:
Internetsko savjetovanje, Fokus-grupe

Objašnjenje na koga bi prijedlog dokumenta mogao utjecati:
Prijedlog Pravilnika odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svom
djelokrugu rada sudjeluju u uspostavi sustava gospodarenja otpadom, predstavnike industrije, trgovačka
društva koja obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom, predstavnika gospodarstva, proizvođače otpada i
svu ostalu zainteresiranu stručnu zajednicu i javnost.

Rok:
Rok za zaprimanje odgovora je 15 dana od dana objave na internetskim stranicama Ministarstva do 08.
siječnja 2014. godine.

Kontakti:
Molimo Vas da Vaše prijedloge, mišljenja ili primjedbe uputite putem Obrasca e-poštom ili redovnom
poštom na:
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb, Uprava za zaštitu okoliša i
održivi razvoj, Sektor za održivi razvoj
e-pošta: aleksandar.rajilic@mzoip.hr; nela.palaric@mzoip.hr

Molimo zainteresiranu javnost da se prilikom slanja svojih primjedbi, mišljenja ili prijedloga predstave te
daju informaciju koga predstavljaju. Ukoliko želite da Vaši podaci ostanu povjerljivi, molimo Vas da to
posebno naglasite.

