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Stranica 2

Službeni vjesnik Grada Otočca

Broj 1/2016

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01.vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/1, 144/12,19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 27. Statuta
Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca na 15. sjednici održanoj 18. 03. 2016.,
donosi
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA OTOČCA
Članak 1.
U članku 33. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13), stavku 1. alineja 2 mijenja se i glasi:
„-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti,“,
Alineja 4. mijenja se i glasi:
„-ako mu prestane prebivalište s područja Grada Otočca“.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje
prestankom hrvatskog državljanstva.“
Članak 2.
U članku 95. Statuta iza zareza iza riječi „Dabar“ dodaju se riječi „Doljani, Drenov Klanac“.
Članak 3.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:012-03/13-01/1
URBROJ:2125/02-01-16-9
Otočac, 18. 03. 2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.
Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00.,
129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.,
147/14. i 36/15.), i članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 1/13.), Gradsko vijeće Grada Otočca na
15. sjednici održanoj 18.03. 2016., donosi
ODLUKU
o 2. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 2/04., 3/07., 3/08., 1/10., 5/10.- pročišćeni tekst i
1/13.), u članku 7. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
„(3) Posuda s cvijećem izvan gabarita objekta mora biti postavljena i osigurana na način da spriječi pad posude, te polijevanje
vode kod zalijevanja cvijeća na prolaznike.
(4) Klima uređaji postavljeni na vanjski dio građevine moraju biti ugrađeni na način da se kondenzat ne ispušta na javnu
površinu.“
Članak 2.
Članak 71. mijenja se i glasi:
„ Na području Grada Otočca“ skuplja se i odvozi slijedeći otpad:
1. komunalni otpad (otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji
nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, glomazni otpad) i
2. neopasni otpad (za koji trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac ima dozvolu nadležnog tijela za sakupljanje, prihvat,
skladištenje).“
Članak 3.
Članak 72. mijenja se i glasi:
„ U Gradu Otočcu obvezan je odvoz otpada pod uvjetima i na način određen ovom Odlukom.
Obveznici davanja otpada na odvoz su:
- fizičke osobe vlasnici ili korisnici stambenih i drugih objekata na području grada Otočca,
- pravne osobe kod kojih nastaju pojedine vrste komunalnog otpad i neopasnog otpada.“
Članak 4.
Članak 73. mijenja se i glasi:
„Obveznici davanja otpada na odvoz - korisnici usluge dužni su otpad skupljati i držati do odvoza u tipskim posudama za
otpad ili tipskim vrećama za otpad s oznakom koju određuje trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac, a u stambenim zgradama u
prostorijama namijenjenim za sakupljanje otpada tamo gdje takve prostorije postoje, odnosno u tipskim kontejnerima za otpad.
Način distribucije posuda i vreća za otpad određuje trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac.
Obveznici davanja otpada na odvoz - korisnici usluge dužni su u određeni dan prema utvrđenom rasporedu posude i
vreća sa otpadom iznijeti ispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog pravca, odnosno na pristupno mjesto za odvoz otpada.
Ako su posude za otpad smještene na nepristupačnim mjestima, obveznici davanja otpada na odvoz dužni su u dane i
vrijeme odvoza iste dopremiti na određeno mjesto, te nakon pražnjenja odmah odstraniti.
Posude i vreće za otpad treba smjestiti tako da ne ometaju javni promet na kolniku i pješačkoj stazi, te da je s njima što
lakše rukovati prilikom utovara.
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Na području Grada Otočca zabranjeno je spaljivanje komunalnog otpada.“
Članak 5.
Članak 74. mijenja se i glasi:
„ Poslove sakupljanja, odvoza, prihvata, odlaganja i postupanja s otpadom obavlja trgovačko društvo Gacka d.o.o.
Otočac - davatelj usluga.
Odvoz otpada obavlja se najmanje jednom tjedno iz svih stambenih i poslovnih objekata na području Grada Otočca.
Programom sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Otočca, trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac
utvrđuje redoslijed odvoženja otpada i o istom je dužno na pogodan način upoznati sve obveznike davanja otpada na odvoz korisnike usluge.
Komunalni otpad na odlagalište komunalnog otpada uz naknadu mogu dovoziti sve pravne i fizičke osobe s područja
Grada Otočca, a uz odobrenje Gradskog vijeća Grada Otočca i iz ostalih područja.
Prema vlastitim i zakonskim mogućnostima Gacka d.o.o. Otočac će na prostoru reciklažnog dvorišta skupljati i
ambalažni otpad od otrova koji se koristi u poljoprivredi te ga predavati na zbrinjavanje ovlaštenim osobama.“
Članak 6.
Članak 75. mijenja se i glasi:
„ Odvoz otpada obavlja trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac specijalnim vozilom za odvoz otpada, uređenim tako da
je omogućen higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada, bez podizanja prašine i onečišćenja javnih površina.
Svako onečišćenje prouzročeno odvozom kućnog otpada dužne su otkloniti pravne ili fizičke osobe koje odvoze otpad.
Radnici koji iznose i odvoze otpad dužni su rukovati posudama za kućni otpad tako da se otpad ne prosipa, da se posude
za otpad ne oštećuju, kao ni okolni objekti i uređaji.
Za oštećenja na posudama za otpad koja nastaju uslijed nemarnog i nepravilnog rukovanja, odgovara davatelj usluge.
Ispražnjene posude za otpad radnici su dužni vratiti na mjesto uzimanja.“
Članak 7.
Članak 76. mijenja se i glasi:
„ Na mjesto određeno za smještaj posuda za otpad zabranjeno je parkiranje vozila. Posude za otpad ne smiju se pomicati
s mjesta određenih za njihov smještaj.“
Članak 8.
Članak 77. mijenja se i glasi:
„ Komunalni otpad skuplja se:
- strojem za čišćenje (čistilica) i ručno,
- u košaricama za otpad,
- u posudama za otpad volumena 120 litara,
- u kontejnerima za otpad volumena 1. 100 ili 5.000 litara
- u tipskim vrećama za otpad volumena 30, 60 i 90 litara.
Oporabljivi otpad (staklena ambalaža, plastična i metalna ambalaža, papir) skuplja se:
- putem „zelenih otoka“ u posebne spremnike koji se nalaze na javnim površinama,
- putem mobilnog reciklažnog dvorišta,
- u reciklažnom dvorištu,
- ili kod obveznika davanja otpada.
Prikupljanje biorazgadivog komunalnog otpada obavlja se u spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad te
specijalnim spremnicima smještenim na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.“
Članak 9.
Članak 78. mijenja se i glasi:
„Na području Grada Otočca formiraju se zeleni otoci i reciklažna dvorišta.
Zeleni otok i reciklažna dvorišta su mjesta na javnoj površini na kojem su smješteni spremnici za odlaganje komunalnog
otpada po vrstama.
Broj zelenih otoka na području Grada Otočca, broj spremnika za otpad te njihovu lokaciju predlaže davatelj usluga a
usvaja Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca.“
Članak 10.
Članak 79. mijenja se i glasi:
„ Obveznik davanja otpada – korisnik usluge dužan je odvojeno prikupljati slijedeći otpad:
- staklenu ambalažu,
- PET ambalažu (plastična ambalaža),
- MET ambalažu (metalna ambalaža)
- Papir,
- Tekstil,
- Opasni otpad ( baterije, elektronički uređaji, ulja i slično, prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom),
Spomenuti komunalni otpad obveznik je dužan odlagati u odgovarajući spremnik u sklopu zelenih otoka i odgovarajući
spremnik u sklopu reciklažnih dvorišta.
Zabranjeno je stavljanje u posude za komunalni otpad, otpad spomenut u stavku 1. ovog članka.
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Radnici koji odvoze otpad dužni su komunalnom redarstvu Grada Otočca prijaviti obveznike davanja komunalnog otpada
koji učestalo postupaju suprotno odredbi ovog članka.“
Članak 11.
Članak 80. mijenja se i glasi:
„ Spremnici na zelenim otocima i reciklažnim dvorištima moraju se redovito prazniti, a prikupljeni komunalni otpad
distribuirati na daljnju preradu.“
Članak 12.
Članak 81. mijenja se i glasi:
„ Otpad se odvozi na odlagalište otpada Podum. Odlagalište otpada je ograđeni prostor koji je Prostornim planom Grada
Otočca određen za odlaganje.
Odlagalištem gospodari, održava ga i uređuje trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac, koja ispunjava zakonske uvjete za
obavljanje te djelatnosti te kojem su povjereni poslovi gospodarenja odlagalištem temeljem ugovora.
Ugovor o gospodarenju odlagalištem sklapa Gradonačelnik.
Zabranjeno je dovoženje i odlaganje otpada na području Grada na površine izvan odlagališta otpada.“
Članak 13.
Članak 82. mijenja se i glasi:
„ Trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac ima isključivo pravo raspolaganja s materijalom odloženim na odlagalištu otpada,
zelenim otocima i reciklažnim dvorištima.“
Članak 14.
Članak 83. mijenja se i glasi:
„ Opasan otpad odvozi se na način i s njime se postupa u skladu s mjerama koje propisuje Zakon o održivom gospodarenju
otpadom.“
Članak 15.
Članak 84. mijenja se i glasi:
„ Posude za otpad i kontejneri moraju biti tipski prilagođeni specijalnom vozilu za odvoz komunalnog otpada, ne smiju
se puniti preko ruba, niti se u njih smije ulijevati tekućina ili bacati žar, građevinski materijal, uginule životinje i tome slično.
Prostor oko kontejnera i posuda za otpad treba biti uvijek čist i uredno održavan od strane davatelja usluge.
Davatelj usluge je dužan posude za otpad i kontejnere najmanje jednom mjesečno oprati, a oštećene posude i kontejnere
popraviti ili zamijeniti u roku od 7 dana.“
Članak 16.
Članak 85. mijenja se i glasi:
„Obveznici davanja otpada na odvoz – korisnici usluge, dužni su za odvoz otpada platiti cijenu usluge odvoza
trgovačkom društvu Gacka d.o.o. Otočac, sukladno cjeniku na koji suglasnost daje gradonačelnik Grada Otočca.
Sa svakim korisnikom trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac zaključit će se poseban ugovor kojim se definira broj i
volumen spremnika za komunalni otpad.
U cijeni usluge uračunat je odvoz glomaznog otpada.“
Članak 17.
Članak 86. mijenja se i glasi:
„Odvoz glomaznog otpada obavlja trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac prema Planu gospodarenja otpadom,
godišnjem Planu odvoza, te na zahtjev korisnika usluge. Trgovačko društvo Gacka d.o.o. dužno je raspored odvoza glomaznog
otpada objaviti putem sredstva javnog informiranja neposredno prije početka akcije odvoza glomaznog otpada te uputiti svakom
obvezniku - korisniku edukacijski letak o tome što sve spada u glomazni otpad i točan datum odvoza glomaznog otpada iz njihove
ulice.
Glomaznim otpadom smatraju se kruti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u
poslovnim prostorijama, a koji se po svojoj količini, veličini, sastavu i postanku, ne smatraju kućnim otpadom u smislu
prethodnog članka, a naročito kupaonska oprema, stvari za djecu, podne podloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema,
ostali glomazni otpad.
Granje od voćaka, grmlja, otpaci građevinskog materijala i šuta ne smatraju se glomaznim otpadom.
Zabranjuje se prebiranje glomaznog otpada pripremljenog za odvoz.
Vlasnik glomaznog otpada ne smije odvoziti takav otpad na površine koje za to nisu određene.
Korisnici odvoza glomaznog otpada mogu isto ostaviti na javnu površinu samo na mjestu i vremenu predviđenom za
odvoz glomaznog otpada.“
Članak 18.
Članak 87. mijenja se i glasi:
„Trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac dužno je javnu površinu iz prethodnog stavka očistiti.
Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja,
boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi problematični otpad.“
Članak 19.
Članak 88. mijenja se i glasi:
„Na prigodnim mjestima na javnim površinama postavljaju se tipske košarice za prikupljanje otpadaka prolaznika.
Košarice postavlja, prazni, čisti i održava trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac, kojem su povjereni poslovi održavanja
čistoće javnih površina.
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Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava u tipske košarice za otpatke postavljene na ulicama, trgovima,
parkovima za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih.“
Članak 20.
Članak 102. stavak 1. mijenja se i glasi:
„ O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgradu te neizgrađene građevinske parcele brinu se vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili
korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi i vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta.“
Članak 25.
„Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Otočca.“
KLASA: 363-04/13-01/2
URBROJ: 2125/02-01-16-9
Otočac, 18.03.2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl.uč., v.r.

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ('Narodne Novine broj' 24/11,
61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 02/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), i članka 27. Statuta Grada Otočca
("Službeni vjesnik Grada Otočca" br. 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca na 15. sjednici održanoj 18.03.2016. godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu
Članak 1.
Sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača,
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se u proračunu Grada Otočca i iznose najmanje 0,05 %
ostvarenih rashoda poslovanja iz prethodno objavljenog izvještaja o izvršenju proračuna.
U Proračunu Grada Otočca za 2016. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka i članova
predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača u iznosu od 30.000,00 kuna, na poziciji R0016.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u
predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako da pojedinoj stranci pripadaju sredstva
razmjerna broju zastupnika, odnosno članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
nakon konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prestane članstvo u političkoj
stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju političkoj stranci kojoj je član
predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pripadao u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1.
ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranka koje su udruživanjem prestale postojati.
Članak 3.
Za svakog izabranog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podzastupljenog
spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a određenog u članku 1. ovoga Zakona.
Slijedom naprijed navedenog sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste
grupe birača za 2016. godinu raspoređuju se:

6.

Tablica rasporeda sredstava političkim strankama za 2016. godinu
Naziv političke stranke
IZNOS ZA
ili liste grupe birača
Broj članova
2016.g.
Kandidacijska lista grupe biračanositelj liste Stjepan Kostelac
1 član
1.762,50
Kandidacijska lista grupe biračanositelj liste Stjepan Kostelac
1 član
2.062,50
Kandidacijska lista grupe biračanositelj liste Stjepan Kostelac
1 član
2.062,50
Kandidacijska lista grupe biračanositelj liste Stjepan Kostelac
1 član
1.762,50
Kandidacijska lista HDZ, HSU,
HSS,HSP dr. Ante Starčević – HDZ
7 članova
13.237,50
Kandidacijska lista HDZ, HSU,
HSS,HSP dr. Ante Starčević – HSU
1 član
1.762,50

7.

Kandidacijska lista HDZ, HSU,

Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.

1 član

1.762,50
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HSS,HSP dr. Ante Starčević – HSS
8.

HSP

1 član

1.762,50

9.

SDP

2 člana

3.825,00

16 članova
30.000,00
Članak 4.
Sredstva u smislu članka 2. i 3. ove Odluke raspoređuje i isplaćuje, na temelju
evidencije koja se vodi u Tajništvu Grada, Jedinstveni upravni odjel, Grada Otočca.
Jedinstveni pravni odjel, isplatiti će navedena sredstva na način da će se sredstva za provo tromjesečje isplatiti u travnju,
za drugo tromjesečje u lipnju, za treće tromjesečje u rujnu, a za četvrto tromjesečje u prosincu 2016. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Otočca".
KLASA: 402-08/16-01/16
URBROJ: 2125/02-01-16-4
Otočac, 18.03.2016.
Predsjednik
Slaven Prpić,dipl. uč., v.r.
UKUPNO

Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca (“Službeni vjesnik Grada Otočca” broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca
na 15.sjednici održanoj 18.03. 2016. godine donosi
ODLUKU
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca daje suglasnost na provedbu Projekta „Izgradnja kuglane u Otočcu“, Bartola Kašića bb
a sredstva za provedbu kojeg su planirana na poziciji R0072 Proračuna Grada Otočca za 2016.godinu, („»Službeni vjesnik
Grada Otočca « 4/2015.).
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Otočca «.
KLASA: 361-01/15-01/4
URBROJ:2125/2-01-16-34
Otočac,18.03.2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.
Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12, 124/12,
48/13, 57/15) i članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca na 15.
sjednici održanoj 18. 03. 2016. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Otočac
Članak 1.
U Odluci o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Otočac („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 2/2011), u
članku 2. točci 2. riječi „Gacka d.o.o za zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom“ zamjenjuju se riječima:„Gacka d. o. o. za
komunalne djelatnosti zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija“.
Iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:“Centar za pomoć u kući Otočac“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:302-02/11-01/02
URBROJ:2125/02-01-16-5
Otočac, 18. 03. 2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97., 107/07 i 94/13), članka
27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) Gradsko vijeće Grada Otočca na 15. sjednici održanoj 18.
03. 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Ciciban“ u pedagoškoj godini
2016/17
Članak 1.
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Gradsko vijeće Grada Otočca daje prethodnu suglasnost na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić
„Ciciban“ u pedagoškoj godini 2016/17, (KLASA:601-02/16-09/02; URBROJ:2125/02-08-16-4) koju je utvrdilo Upravno vijeće
Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac na sjednici od 07. 03. 2016. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:601-02/16-01/02
URBROJ:2125/02-01-16-4
Otočac, 18. 03. 2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.
Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12,
68/12,148/13 i 94/14) i članka 27. Statuta Grada Otočca (»Službeni vjesnik Grada Otočca“ 1/13) Gradsko vijeće Grada Otočca, na
15. sjednici održanoj 18. 03. 2016. godine, donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Članak 1.
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška
sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti)
u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.
Članak 2.
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na IBAN Grada Otočca broj HR9624020061831300003.
Članak 3.
U Proračunu Grada Otočca za 2016. godinu predviđaju se sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 500.000,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za:
- održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 500.000,00 kuna.
Članak 4.
U okviru Izvješća o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu, sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu gradonačelnik Grada Otočca podnijet će
Gradskom vijeću Grada Otočca izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Otočca«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.
godine.
KLASA: 321-01/16-01/01
URBROj: 2125-02-01-16-4
Otočac, 18. 03. 2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.
Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca (“Službeni vjesnik Grada Otočca” broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca
na 15. sjednici održanoj 18.03. 2016. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ za provedbu
Projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Ciciban“ za čiju su provedbu planirana sredstva na poziciji K000001R0386 Proračuna Grada Otočca za 2016.godinu, („»Službeni vjesnik Grada Otočca « 4/2015.).
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Otočca «.
KLASA: 360-01/14-05/5
URBROJ:2125/02-03-16-15
Otočac,18.03.2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.
Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) ,Gradsko vijeće Grada Otočca
na 15. sjednici održanoj 18. 03. 2016. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provođenju Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak za razdoblje od 01. 01. do
31. 12. 2015. godine
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca prihvaća Izvješće o provođenju Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak
za razdoblje od 1. 01. do 31. 12. 2015. godine te nalaže Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Otočca da za sljedeću sjednicu
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Gradskog vijeća Grada Otočca dostavi popis svih obveznika plaćanja poreza na potrošnju sa stanjem uplata na dan 31. 12. 2015.
godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:410-01/16-01/4
URBROJ:2125/02-01-16-2
U Otočcu, 18. 03. 2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.
Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) i članka 156. Poslovnika
Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca na 15. sjednici održanoj 18. 03. 2016.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa komunalne
infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca prihvaća Izvješće o izvršenju Programa komunalne infrastrukture i građenja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:363-01/16-01/2
URBROJ:2125/02-01-16-2
U Otočcu, 18. 03. 2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč.,v.r.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) i članka 156. Poslovnika
Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca na 15. sjednici održanoj 18. 03. 2016.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provođenju Odluke o komunalnoj
naknadi za razdoblje od 1. 01. do 31. 12. 2015. godine
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca prihvaća Izvješće o provođenju Odluke o komunalnoj naknadi za razdoblje od 1. 01. do
31. 12. 2015. godine.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:363-03/16-01/8
URBROJ:2125/02-01-16-2
Otočcu, 18. 03. 2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč.,v.r.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) i članka 156. Poslovnika
Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca na 15. sjednici održanoj 18. 03. 2016.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provođenju Odluke o komunalnom doprinosu
u 2015. godini
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca prihvaća Izvješće o provođenju Odluke o komunalnom doprinosu u 2015. godini.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:363-05/16-01/1
URBROJ:2125/02-01-16-2
U Otočcu, 18. 03. 2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč.,v.r.
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Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) i članka 156. Poslovnika
Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca na 15. sjednici održanoj 18. 03. 2016.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo za razdoblje od 1. 01. 2015. do 31. 12. 2015. godine
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca prihvaća Izvješće o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 1.
01. 2015. do 31. 12. 2015. godine.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:371-03/16-01/1
URBROJ:2125/02-01-16-2
Otočcu, 18. 03. 2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč.,v.r.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) i članka 156. Poslovnika
Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca na 15. sjednici održanoj 18. 03. 2016.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provođenju Odluke
komunalnom redu za 2015. godinu
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca prihvaća Izvješće o provođenju Odluke o komunalnom redu za 2015. godinu.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:363-04/16-01/8
URBROJ:2125/02-01-16-2
U Otočcu, 18. 03. 2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč.,v.r.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) i članka 156. Poslovnika
Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca na 15. sjednici održanoj 18. 03. 2016.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Grada Otočca za 2015. godinu
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca prihvaća Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Otočca za 2015. godinu.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:351-02/16-01/3
URBROJ:2125/02-01-16-2
U Otočcu, 18. 03. 2016.
Predsjednik
Slaven Prpić, dipl. uč.,v.r.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine« br. 86/08 i 61/11 ), članka 71. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 1/13),
Gradonačelnik Grada Otočca donosi
PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Grada Otočca
Članak 1.
Ovim Planom prijma u upravna tijela Grada Otočca utvrđuje se prijam službenika/ca u upravna tijela Grada Otočca u
2016. godini.
Članak 2.
Plan prijma u upravna tijela sadrži:
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- stvarno stanje popunjenih radnih mjesta u upravnim tijelima Grada
- potreban broj službenika /ca na neodređeno vrijeme,
-potreban broj službenika/ca na određeno vrijeme.
Članak 3.
U upravnim tijelima Grada Otočca na dan 31. prosinca 2015. godine zaposleno je 20 službenika/ca i 5 namještenika/ca
na neodređeno vrijeme.
Članak 4.
U Upravnim tijelima Grada Otočca sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Otočca za 2016.
godinu ne planira se novo zapošljavanje službenika na neodređeno vrijeme.
Članak 5.
U Upravnim tijelima Grada Otočca planira se primiti jedan službenik na određeno vrijeme i to:
1. Računovodstveni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu-1 izvršitelj.
Članak 6.
Plan prijma u službu upravna tijela Grada objavljuje se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“ i na web stranici Grada
Otočca.
Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:100-01/16-01/01
URBROJ:2125/02-03-16-1
Otočac, 11. 01. 2016.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med.,v.r.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM GRADA OTOČCA
ZA 2015. GODINU
UVOD
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Otočca za 2015. godinu izrađuje se sukladno članku 20. Stavak
1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13.), prema kojem je Gradonačelnik obvezan podnijeti
predmetno Izvješće Gradskom vijeću te ga dostaviti jedinici područne (regionalne) samouprave za prethodnu kalendarsku godinu
i objaviti ga u službenom glasilu.
Osnovni podaci o Gradu Otočcu
Grad Otočac je jedinica lokalne samouprave u sastavu Ličko – senjske županije. Nalazi se na sjevernom dijelu Županije i
zauzima površinu od 565,30 km2, odnosno oko 9,5 % od ukupnog dijela Županije. Grad Otočac nalazi se na području Gorske
Hrvatske, na brdsko planinskom području. Prostor grada Otočca smješten je između masiva Velebita i Male Kapele, na prostoru
koji je manjim planinskim lancima ispresijecan u polja gorskih visoravni, od kojih je najveće Gacko polje, koje se nalazi na visini
od 425 do 480 m.n.m.Gacko polje zauzima površinu od 80 km2 i jedno je od najvećih krških polja u Hrvatskoj. Njime prolazi
rijeka Gacka, najznačajniji vodotok na području Grada Otočca.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području grada Otočca živi 9.778 stanovnika u 22 naselja – Brlog, Brloška
Dubrava, Čovići, Dabar, Doljani, Drenov Klanac, Glavace, Gorići, Hrvatsko Polje, Kompolje, Kuterevo, Ličko Lešće, Lipovlje,
Otočac, POdum, Prozor, Ramljani Sinac, Staro Selo, Škare i Švica. Najveće naselje je Otočac s 4. 240 stanovnika. Slijede Prozor s
893, Ličko Lešće s 709, Sinac s 563, Čovići s 560 i Kuterevo s 522 stanovnika. Ostala naselja imaju manje od 500 stanovnika.
Ciljevi i obveze jedinica lokalne samouprave
Zakon o održivom gospodarenju otpadom utvrđuju se mjere za sprečavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na
ljudsko zdravlje i okoliš na način da se njegove količine u nastanku i/ili proizvodnji smanjuju te se uređuje gospodarenje otpadom
bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz iskorištavanje vrijednih svojstava otpada. Odredbama Zakona o
održivom gospodarenju otpadom utvrđuje se sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, načela, ciljeve i način
gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom,
nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom,
prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem
otpadom.
Njime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenose više direktiva Europske unije iz područja otpada i gospodarenja
njime te utvrđuje okvir za provođenje više europskih uredbi i odluka.
Sukladno Zakonu (čl. 24., 29. i 55.) postavljeni su određeni ciljevi koje je Republika Hrvatska preuzela pristupnim
pregovorima s Europskom unijom.
Ciljevi su vezani uz smanjenje odlaganja otpada te povećanje recikliranja, a za što je preduvjet obavezno uvođenje
primarnog odvajanja otpada, sanacija postojećih odlagališta otpada i izgradnja centra za gospodarenje otpadom. Sva tri navedena
cilja su obavezne i ravnopravne sastavnice kojima je plan da se do kraja 2018. godine na području Republike Hrvatske uspostavi
cjelovit sustav gospodarenja otpadom.
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Uvjeti za ostvarivanje navedenih ciljeva definirani su čl. 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 94/13), kojima je jedinice lokalne samouprave dužna na svom području osigurati:
• Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
• odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
• sprečavanje odbacivanja na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
• donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,
• provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
• mogućnost provedbe plana akcija prikupljanja otpada.
Plan gospodarenja otpadom Grada Otočca za razdoblje od 2014. do 2020. godine donijelo je Gradsko vijeće Grada Otočca na
9. sjednici održanoj dana 19.12. 2014.godine („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 7/14) uz prethodnu suglasnost Upravnog
odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije KLASA: 351-04/14-01/34,
URBROJ: 2125/1-08-14-02 od 12. prosinca 2014.g.

PREGLED POSTOJEĆEG STANJA U GOSPODARENJU OTPADOM I REALIZACIJA PLANA U 2015.
GODINI
Komunalni otpad
Na području Grada Otočca organizirano sakupljanje, odvoz, odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada obavlja
trgovačko društvo Gacka d.o.o. za komunalne djelatnosti, zaštitu i gospodarenjem rijekom Gackom, Otočac u vlasništvu Grada
Otočca.
Za sakupljanje, prihvat, skladištenje i recikliranje/obnavljanje neopasnog otpada Gacka d.o.o. ishodila je dozvolu
Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije Klasa: UP/I-35102/13-01/13, Urbroj: 2125/1-08-14-06 od 09. veljače 2015. godine u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.
Miješani komunalni otpad u naseljima na području grada Otočca prikuplja se u posudama za komunalni otpad.
Sakupljeni miješani komunalni otpad odvozi se i odlaže na odlagalište Podum.
Odlagalište se koristi od 2004. godine. Po izgradnji odlagališta u tijelo odlagališta ugrađen je otpad od sanacije
odlagališta Kosmačevo jezero.
Osim otpada sa područja Grada Otočca, na odlagalište Podum dovozi se i odlaže otpad sa područja općine Vrhovine.
Procijenjeno je da ukupna količina do sada odloženog otpada na odlagalištu iznosi oko 58.000 tona. Prema dostupnim podacima o
sastavu otpada na odlagalištu se odlaže znatna količina biorazgradivog otpada (oko 67%).
Na odlagalištu se odlaže miješani komunalni otpad i glomazni otpad.
Na odlagalištu se vodi dnevna evidencija o količini i vrstama odloženog otpada, a podaci se redovito unose u Očevidnik o
nastanku i tijeku otpada.
Otpad se sakuplja u:
• Tipiziranim plastičnim posudama ( 120 l i 1 100 l),
• EKO kontejnerima za papir, staklo, plastiku, tekstil i staru odjeću, metal
Otpad se skuplja i prevozi na odlagalište specijalnim vozilima i to:
• samopodizač Iveco Eurocargo ML 180
- 1 kom.,
• samopodizač Iveco Eurokargo ML 120E - 1 kom.,
• smaćar MAN 18232
- 1 kom.,
• smećar Iveco 150E24
- 1 kom.,
• smećar Iveco ML160E25K
- 1 kom.
• smećar MAN TGM
- 1 kom.
Na odlagalištu komunalnog otpada Podum u 2015. godini zbrinuta količina miješanog komunalnog otpada prijavljeno prema
obrascu OOO iznosi 3.351 tona od toga sa područja općine Vrhovine 250 tona.
Mjere odvojenog skupljanja otpada koje su provedene tijekom 2015. godine
Grad Otočac je osigurao odvojeno sakupljanje papira, metala, plastike i stakla, elektroničkog i električnog otpada,
otpadnog tekstila postavljanjem odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje tih vrsta otpada na javnim
površinama, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Eko otoci
Na određenim lokacijama u gradu Otočcu postavljeno je 51. eko otok na kojima se nalaze posude za sakupljanje
otpadnog papira, stakla, plastične ambalaže, te 9 spremnika u sklopu eko otoka za tekstil i metal.
Za prikupljanje tekstila i stare odjeće osigurana su dva zatvorena kontejnera od 5 m3 smješteni u krugu t.d. Gacka d.o.o.
Također u krugu t.d. Gacka osiguran jedan kontejner za EE otpad. Kontejneri su dostupni građanima za odlaganje
navedenog otpada

Stranica 12

Službeni vjesnik Grada Otočca

Broj 1/2016

Sve mjere i aktivnosti usmjerene na razdvajanje komunalnog otpada na iskoristive sastojke a koje je u okviru svoje
redovne djelatnosti Gacka d.o.o. prikupila, rezultirale su slijedećim količinama:
Vrsta otpada

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Papir i karton
Staklo
Plastika
Opreme široke potrošnje EE
Odbačena električna oprema
Glomazni otpad
Azbest

Skupljene količine
2015.god.
( t.)
10,18
0,4
0,64
2,18
2,15
14,7
0,04

Navedene vrste otpada predaju se ovlaštenim tvrtkama koje prikupljeni otpad predaju na zbrinjavanje oporabiteljima: Metis
d.d. područna jedinica Otočac ( papir, karton, staklo, plastika, azbest, glomazni otpad), Obrt Frković Ogulin ( električna i
elektronička oprema).
Građanima je podijeljeno 100 komada kompostera od 360 litara za kompostiranje biorazgradivog otpada u svom vrtu.
Prikupljanje glomaznog otpada
Odredbama članka 35. st. 1.toč. 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave izvršava
obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev
korisnika usluge.
U vrste predmeta i stvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom spadaju: kupaonska oprema, stvari
za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema, ostali glomazni otpad.
Trgovačko društvo Gacka d.o.o., tijekom mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza 2015. godine provodilo je prema rasporedu
koji je objavljen na Web stranici trgovačkog društva, odvoz glomaznog otpada na području Grada Otočca.
Glomazni otpad vozio se na odlagalište komunalnog otpada Podum na razvrstavanje i daljnje adekvatno postupanje po
vrstama otpada.
Reciklažno dvorište
Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanu i privremenom skladištenju manjih
količina posebnih vrsta otpada. Sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave
izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice
na svom području.
Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1 500 stanovnika dužna je osigurati najmanje jedno reciklažno dvorište i
još po jedan na svakih idućih 25 000 stanovnika na svom području.
Na području Grada Otočca potrebno je uspostaviti jedno reciklažno dvorište.
Planirana lokacija reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada Podum, nalazi se na k.č.br.2960/2 k.o.
Škare, ukupne površine cca 4,68 ha, sa priključkom na prometnicu k.č.br. 5478 k.o. Škare.
Za građenje građevine gospodarske namjene - reciklažnog dvorišta, Grad Otočac ishodio je građevinsku dozvolu Klasa:
UP/I-363-03/15-01/000023, Urbroj: 2125/1-08-3-15-0007 od 23.12.2015., izdana od Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu
okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko – senjske županije.
Procjena troškova gradnje za radove:
• Prometno manipulativne površine
• Hidrotehničke radove

370.310, 00 kuna bez PDV-a
631.670, 00 bez PDV-a

SPREČAVANJE ODBACIVANJA OTPADA NA NAČIN SUPROTAN ZAKONU TE UKLANJANJE TAKO
ODBAČENOG OTPADA
Jedinica lokalne samouprave mora osigurati sprečavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom te uklanjanje tako odbačenog otpada.
U skladu sa člankom 36. navedenog Zakona Gradsko vijeće Grada Otočca na 11. Sjednici održanoj dana 16.6.2015.
godine, donijelo je Odluku o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br.
2/15).
Tijekom 2015.g., Grad Otočac je uklonio otpad sa tri lokacije na kojima su se nalazila „divlja odlagališta otpada“. Radilo
se o divljim odlagalištima na Šajnerici i dva u Podumu.
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Prilikom saniranja divljeg odlagališta na Šajnerici predano je ovlaštenom sakupljaču 0,04 t azbesta, 0,02 t lime, 0,04 t
gume, te je uklonjeno i zbrinuto 6 t miješanog komunalnog otpada.
Sa lokacija Podum uklonjeno je i zbrinuto 12 t komunalnog otpada.
Na sanaciji divljih odlagališta u 2015. godini utrošeno je 30.605,00 kuna.
Divlja odlagališta se saniraju, međutim zbog određenog broja nediscipliniranog stanovništva ponovno nastaju.
Grad Otočac već tri godine sudjeluje u najvećem volonterskom projektu pod nazivom „Zelena čistka – jedan dan za čisti
okoliš“ kao dio globalnog pokreta.
Grad Otočac organizirao je zajedničku jednodnevnu akciju čišćenja divljih odlagališta. U akciju čišćenja pozvani su sve pravne i
fizičke osobe, građani, udruge kako bi se aktivno uključili u stalnu borbu za čistiji Otočac. U akciji čišćenja sudjelovali su učenici
i profesori šumarskog usmjerenja Srednje škole Otočac, djelatnici Policijske postaje Otočac, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Otočac dok je t.d. Gacka d.o.o. bilo uključeno u odvoz sakupljenog otpada.
U akciji je prikupljeno oko 5 t komunalnog otpada.
Kako bi se omogućilo efikasno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada pristupilo se nabavi novih specijalnih vozila, čistilice
za sakupljanje komunalnog otpada sa javnih površina i mobilnog reciklažnog dvorišta i to:
- U 2014. Godini nabavljeno specijalo vozilo MAN TGM - u iznosu 1.246,644,00 kn,
- U 2016. Godini nabavljeno specijalno vozilo MITSUBISHI u iznosu 1.262.500,00 kn, od toga Grad sufinancirao
202.000,00 kn,
- Mobilno reciklažno dvorište u iznosu od 218.750,00 kn, od toga Grad sufinancirao 35.000,00 kn,
- Čistilica za sakupljanje komunalnog otpada s javnih površina u iznosu od 1.041.300,00 kn, od toga Grad sufinancirao
166.608,00 kn.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost učestvuje u sufinanciranju vozila.
ZAKLJUČAK
Iz ovog izvješća vidljivo je da je Grad Otočac poduzeo niz aktivnosti u rješavanju problema vezanih za gospodarenje
otpadom, te kontinuirano radi na izvršenju mjera određenih u „Planu gospodarenja otpadom Grada Otočca za razdoblje od 2014.
do 2020. godine“, te će i dalje raditi na poboljšavanju postojećeg stanja.
KLASA: 351-02/16-01/3
URBROJ: 2125/02-03-16-1
Otočac, 08.03.2016.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr.vet.med.,v.r.

