
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“

Zagreb, A.T.Mimare 34

KLASA: 601-02/15-01/1

URBROJ: 251-617-15-1

U Zagrebu, 09.11.2015. godine

Na temelju čl. 48. st. 1. t.8. Statuta Dječjeg vrtića „Malešnica“, sukladno članku 46. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), ravnateljica Dječjeg vrtića 

„Malešnica“Jadranka Filipović, prof., dana 09.11.2015.godine donosi:

O D L U K U

O IMENOVANJU POVJERENIKA I ZAMJENIKA POVJERENIKA ZA OTPAD

I

Ovom Odlukom imenuje se povjerenik za otpad i zamjenik povjerenika za otpad u Dječjem 

vrtiću „Malešnica“, kao tijelu javne vlasti.

II

Povjerenikom za otpad imenuje se  ANTE BARTOVČAK, domar-ložač, toplana.

III

Zamjenikom povjerenika za otpad, imenuje se DRAŠKO HRGIĆ, domar-ložač, vl. 

kotlovnica.

IV

Povjerenik za otpad je dužan:

1. Organizirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i 

obavještavati ravnatelja Dječjeg vrtića, odnosno odgovornu osobu u Dječjem vrtiću 

„Malešnica“ (koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba) o utvrđenim 

nedostacima.

2. Organizirati provedbu propisa o otpadu u Dječjem vrtiću „Malešnica“ na odgovarajući 

način.

3. Savjetovati ravnateljicu, odnosno odgovornu osobu u svim pitanjima gospodarenja 

otpadom koja se tiču Dječjeg vrtića „Malešnica“.



V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavljuje se na oglasnoj ploči i webu vrtića.

RAVNATELJ:

     Jadranka Filipović,prof.

Dostavlja se:

1. Srećko Ljevar, ovdje

2. Jakov Šimunović, ovdje

3. Agenciji za zaštitu okoliša, 

Trg Maršala Tita 8, 10 000 Zagreb

4. Javna objava: oglasna ploča, web. str.

5. a/a 

Povjerenik za otpad

Članak 46.

(1) Pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba dužna je imenovati:

1. povjerenika za otpad (u daljnjem tekstu: povjerenik),

2. zamjenika povjerenika, koji će u slučaju spriječenosti povjerenika izvršavati njegove 

    obveze.

(2) Povjereniku se radi obavljanja obveza, mora osigurati dostatno vrijeme tijekom radnog    

vremena, mogućnost stručnog informiranja i usavršavanja i odgovarajuća sredstva za rad.

(3) Povjerenik je dužan:

1. nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati 

   vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka o utvrđenim   

   nedostatcima



2. organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka na 

   odgovarajući način,

3. savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka u 

   svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe.

(4) Na povjerenika se ne smije prenijeti odgovornost za provedbu propisanih obveza o otpadu.

(5) Imenovanje povjerenika ne utječe na odgovornosti pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka 

u izvršavanju propisanih obveza u vezi gospodarenja otpadom.

(6) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka dostavlja informaciju o imenovanju povjerenika i 

zamjenika povjerenika Agenciji.


