
  
REPUBLIKA HRVATSKA      

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A  B A Š K A 

 Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 007-02/18-01/4 

URBROJ: 2142-03-03/1-18-3 

Baška, 24. rujna 2018. godine 

 

I Z V J E Š Ć E 

o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga  

Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš na području Općine Baška 

 

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 23/13, 85/15) provedeno 

je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 

1. Naziv nacrta prijedloga akta:  Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja

     otpada i  mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

     na području Općine Baška 

2. Predlagatelj akta:   Općinski načelnik 

3. Tijelo koje provodi savjetovanje:  Jedinstveni upravni odjel/Službenik za informiranje 

4. Cilj savjetovanja:   Prikupiti mišljenja/primjedbe/ prijedloge zainteresirane 

     javnosti o nacrtu prijedloga akta 

5. Razdoblje provedbe savjetovanja: 24. kolovoza 2018. godine – 14. rujna 2018. godine 

6. Nacrt prijedloga akta je bio objavljen: web stranica Općine Baška – www.baska.hr 

7. Zaprimljena mišljenja/primjedbe/ prijedlozi: 

 

R.br. Podnositelj  Datum   Primjedba/prijedlog  Ne/prihvaćen_ 

  1. Dario Kamber            04.09.2018. - smanjiti iznos novčane kazne u čl. 14., Ne prihvaća se 

      - uvrstiti sankcioniranje nepropisnog 

        odlaganja izmeta psa i drugih životinja, Ne prihvaća se 

- prije donošenja akta usporediti isti s  

  istovjetnim aktima drugih JLS  Nije predmet 

           akta 

Obrazloženje: Način uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na javnoj površini ili nekretnini u vlasništvu 

Općine Baška (pseći i dr. izmet), ne propisuje se ovom Odlukom, već Odlukom o komunalnom redu.  

Predmet ove Odluke su mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada na nekretnine u privatnom 

vlasništvu, sve u skladu sa člankom 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13, 73/17). 

Odlukom su propisane maksimalne prekršajne novčane kazne prema članku 33. Prekršajnog zakona („Narodne 

novine“ RH br. 107/07, 39/13, 157/13, 70/17) za obveznike uklanjanja nepropisno odbačenog otpada, kako je to, 

svojim aktima, uredio i veći broj JLS. Činjenica je da neke JLS kaznene odredbe nisu uvrstile u Odluku, ali, 

obzirom na važnost predmeta koji odluka uređuje, primjena maksimalnih novčanih kazni smatra se primjerenom. 

Iz ispred navedenoga razvidno je da se izvršio uvid u iste akte drugih JLS. 

 

         8.  Troškovi provedenog savjetovanja: Nije ih bilo. 

 

 

        Pročelnik 

 

        Mladen Hero 

 

 

 

http://www.baska.hr/

