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OPĆINSKI NAČELNIK

9.
Temeljem čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17), čl. 4. Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo
broj 3/18) i čl. 49. Statuta Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj 3/18), Općinska načelnica dana
20. ožujka 2018. godine, donijela je
Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o
nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija
odbačenog otpada
Članak 1.
Ovom odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Viškovo.
Članak 2.
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom
otpadu sastoji se od:
1) zaprimanja obavijesti
2) nadzora lokacija
3) izvještavanja nadležnih tijela
4) evidentiranja lokacija
Članak 3.
Zaprimanje obavijesti vrši se na slijedeći način:
1) Poštom ili osobno na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3,
51216 Viškovo, kao i na e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr putem obrasca. Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada nalazi se na web stranici www.opcina-viskovo.
hr, u za to posebno označenoj rubrici “Nepropisno odbačeni otpad”.
2) Putem web servisa zakrpaj.to, gdje je potrebno označiti
lokaciju na karti, te navesti podatke kao u obrascu iz stavka
1., točke 1) iz ovog članka.
3) Putem sustava video nadzora u vlasništvu Općine Viškovo, a kojim se nadziru javne površine.
Obavijesti zaprimljene na način iz stavka 1., točke 1) ovog
članka prosljeđuju se komunalnom redaru Općine Viškovo, koji postupa sukladno propisima. Na prijave iz stavka
1., točke 2) ovog članka  pazi komunalni redar po službenoj dužnosti, te pregledava snimke javnih površina iz stavka 1., točke 3) ovog članka.
Obrazac o nepropisno odbačenom otpadu iz stavka 1. ovog
članka sastavni je dio ove Odluke i prileži uz istu (Prilog 1)

Članak 4.
Nadzor lokacija vrši se na slijedeći način:
1) jednom godišnje vršit će se nadzor na cijelom području Općine Viškovo radi utvrđivanja postojanja odbačenog
otpada.
2) najmanje dva puta godišnje vršiti će se nadzor lokacija
na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.
Po izvršenom nadzoru sastaviti će se zapisnik, te ažurirati
Baza podataka.
Članak 5.
Općina Viškovo će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada putem komunalnog redara koji će
nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija o tome
voditi digitalnu i analognu Bazu podataka i sastavljati izvješće.
Općina Viškovo dužna je podatke utvrđene rješenjem iz
stavka 3. ovoga članka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada iz članka 137.
stavka 3. točke 7. Zakona.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka će se voditi u tablici
koja je sastavni dio ove Odluke  (Prilog 2).
Članak 6.
Komunalni redar dužan je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog
otpada i provedbi mjera, podnijeti načelniku Općine Viškovo do 28. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Načelnik Općine Viškovo dužan je izvješće o lokacijama
i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja
odbačenog otpada i provedbi mjera, podnijeti predstavničkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu
kalendarsku godinu.
Predstavničko tijelo dužno je, temeljem izvješća iz stavka
1. 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.
Mjere iz stavka 3. ovog članka  predlaže Odsjek za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.
Članak 7.
Za provedbu ove odluke zadužuje se Odsjek za urbanizam,
komunalni sustav i ekologiju putem komunalnog redara.
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Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenim novinama Općine Viškovo”.
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KLASA: 363-02/18-05/01
URBROJ: 2170-09-06/12-18-12
VIŠKOVO, 20. ožujka 2018. godine
Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec. v.r.

Prilog 1.
PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
1. PODACI O DOJAVITELJU (unos ovih podataka nije obavezan)
IME I PREZIME:
ADRESA:
KONTAKT:
2. PODACI O LOKACIJI, VRSTI OTPADA I PROCIJENJENOJ KOLIČINI NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
ULICA I KUĆNI BROJ / BROJ KATASTARSKE ČESTICE I NAZIV KATASTARSKE OPĆINE:
OPISNO ODREĐENJE LOKACIJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA:
VRSTA OTPADA:
VRIJEME NASTANKA DOGAĐAJA:
3. PODACI O POČINITELJU (ukoliko su poznati)
IME I PREZIME:
ADRESA:
NAPOMENE KOJE MOGU POMOĆI U OTKRIVANJU POČINITELJA:

U Viškovu, ___________, 20__. godine

Potpis:____________
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