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Predmet: Amandmani na Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada 
Rijeke 
 

Na temelju odredbe članka 93. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
(„Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 - ispr. i „Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke 
podnosi sljedeće amandmane: 

Na članak 8. 
 U članku 8. stavku 1. iza riječi: “(dobru)“ briše se točka te dodaju riječi: “ili osobi koju je 
zatekao da odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom.“ 
 Na članak 17.  
 U članku 17. iza riječi: “gospodarstvo“ dodaje se zarez te riječi: “zakonom kojim se uređuje 
održivo gospodarenje otpadom“. 

Obrazloženje 
 
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne 
novine“ broj 14/2019) stupio je na snagu dana 15.2.2019. godine.  
 Odredbom članka 20. citiranog Zakona izmijenjena je odredba članka 36. stavka 3. Zakona 
o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17)  na način da je propisano 
da komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj je 
nepropisno odložen otpad ili posjedniku nekretnine ako vlasnik nekretnine nije poznat ili osobi koja 
sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom 
području (dobru) ili osobi koju je zatekao da odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom. 
 Dakle, citiranom odredbom, uz već postojeće subjekte kojima komunalni redar ima ovlast 
izdati mjere rješenjem, uvodi se i počinitelj koji odbacuje otpad (osoba koju je zatekao da odbacuje 
otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom), a što do ovih izmjena nije bilo propisano, već se kao 
obveznik uklanjanja otpada smatrao vlasnik/posjednik nekretnine.  
Budući je prijedlog ove odluke upućen u proceduru donošenja prije donošenja citiranih izmjena 
Zakona, istim nije obuhvaćena fizička osoba – počinitelj koji nepropisno odbacuje otpad kao 
subjekt prema kojem se mogu primijeniti odgovarajuće mjere u nadležnosti komunalnog redara, 
stoga je potrebno u tom smislu izmijeniti odredbu članka 8. Prijedloga odluke.  
 Kako su odredbama izmijenjenog Zakona o održivom gospodarenju otpadom neposredno 
propisane ovlasti komunalnog redara amandmanom na članak 17. predlaže se na odgovarajući 
način uvrstiti i te zakonske odredbe u Prijedlog odluke. 
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