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94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta općine
Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće
općine Velika Kopanica na svojoj 8. sjednici
održanoj dana 9. veljače veljače 2018. godine,
donosi

-

ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području općine
Velika Kopanica
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način provedbe:
mjera za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i
mjera za uklanjanje otpada odbačenog u
okoliš.

Broj: 3

periodične akcije uklanjanja nepropisno
odbačenog otpada na području općine
Velika Kopanica,
edukacije građana (distribucija letaka,
izobrazno-informativne aktivnosti...).

Članak 4.
U općini Velika Kopanica je uspostavljen
sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno
odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija
odbačenog otpada. Sustav za zaprimanje obavijesti
o nepropisno odbačenom otpadu uspostavljen je na
službenj internet stranici općine Velika Kopanica
(http://www.velikakopanica.hr/?p=780) .
Obrazac prijave o nepropisno odloženom
otpadu preuzima se na službenim internet
stranicama općine Velika Kopanica
(http://www.velikakopanica.hr/?p=780) te
ispunjeni obrazac treba dostaviti na adresu općine
Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika
Kopanica ili na e-mail:
opcina.velika.kopanica@gmail.com.
Članak 5.

Članak 2.
Nepropisno odbačenim otpadom u smislu
ove Odluke, smatra se naročito:
otpad odbačen u okoliš,
glomazni otpad ostavljen na javnoj
površini,
opasni i građevinski otpad odbačen na
javnim površinama.

Članak 3.
Mjere za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog
otpada su:
učestalo provođenje nadzora na području
općine Velika Kopanica radi utvrđivanja
postojanja odbačenog otpada,
postavljanje znakova upozorenja o zabrani
odbacivanja otpada na lokacijama za koje se
očevidom utvrdi da se ponavlja nepropisno
odbacivanje otpada,
objava na internet stranici općine Velika
Kopanica o načinu zbrinjavanja otpada koji
nije mješoviti komunalni otpad,

Sustav evidentiranja lokacija odbačenog
otpada biti će uspostavljen sukladno zakonskim
propisima.

Članak 6.
Radi provedbe mjera iz članka 1. točke 2.
ove odluke komunalni redar rješenjem naređuje
uklanjanje nepropisno odloženog otpada, vlasniku,
odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije
poznat, odnosno osobi koja sukladno posebnom
propisu, upravlja određenim područjem (dobrom),
na kojem se nepropisno odloženi otpad nalazi.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka
određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada,
te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj
osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji
ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja
rješenja.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka
može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodskoposavske županije putem Jedinstvenog upravnog
odjela općine Velika Kopanica.

Broj: 3
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Istekom roka određenog rješenjem iz stavka
2. ovoga članka komunalni redar utvrđuje
ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako
komunalni redar utvrdi da obveza određena
rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nije izvršena,
općina Velika Kopanica dužna je osigurati
uklanjanje nepropisno odloženog otpada predajom
ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom
otpada.
Općina Velika Kopanica ima pravo na
naknadu troška uklanjanja nepropisno odloženog
otpada od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine,
ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja
sukladno posebnom propisu, upravlja određenim
područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.
Ako komunalni redar utvrdi postojanje
opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad
odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno
posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat,
odnosno osoba koja sukladno posebnom propisu,
upravlja određenim područjem (dobrom), ne
dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u
vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je
zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi
pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Članak 7.
Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove
odluke osigurati će se u proračunu općine Velika
Kopanica.

Članak 8.
Općinski načelnik podnosi Općinskom
vijeću izvješće o lokacijama i količinama odbačenog
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i
provedbi mjera iz članka 1. ove odluke, do 31.
ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu.
Članak 9.
Općinsko vijeće dužno je, temeljem
podnesenog izvješća općinskog načelnika iz članka
9. ove Odluke, donijeti odluku o provedbi posebnih
mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na
lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno
nepropisno odbacivanje otpada.
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Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 363-01/18-01/3
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 9.veljača 2018. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

12.
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51.
stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti
životinja (Narodne novine 102/17) i članka 32.
Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik
Brodsko–posavske županije broj 9/09 i 5/13),
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 8.
sjednici održanoj dana 9. veljače 2018. godine,
donosi
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama
I. OPĆE ODREDBE
Predmet odluke
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju minimalni
uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im
njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole
njihovog razmnožavanja te način postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama na području
općine Velika Kopanica.

