
OBRAZAC 

izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću 

 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg 

akta o kojem je savjetovanje 

provedeno  

Nacrt provedbenog programa mjera  postupanja s 

materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u 

postupku obnove zgrada oštećenih potresom  na području 

Grada Zagreba 

 

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko 

upravno tijelo koje je provelo 

savjetovanje) 

Gradski ured za  obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, 

graditeljstvo, komunalne poslove i promet 

Vrijeme trajanja savjetovanja 13.5. 2022. - 12.. 6. 2022. 

Metoda savjetovanja  Internetsko savjetovanje 

 

Red. 

br. 

Predstavnici  

javnosti 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na koji 

se odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst primjedbe/ 

prijedloga 

Prihvaćanje/ neprihvaćanje 

primjedbe/ prijedloga sa 

obrazloženjem 

 

Udruga za 

zaštitu okoliša 

Resnik 

 

Tzv. Provedbeni program 

mjera… u suprotnosti je 

sa pozitivnim zakonskim 

propisima RH i 

regulativnom EU. 

Stručne službe, kao i 

sam predlagatelj 

nesumnjivo bi trebali biti 

s time upoznati, pa 

molimo obrazloženje. 

 

- I – lokacija za bilo 

kakvu manipulaciju 

građevinskim otpadom 

određena je 

nezakonitom odlukom. 

Na temelju koje 

prostorno planske 

dokumentacije je 

određena lokacija u 

Resniku? Tko je 

izvršio odabir lokacije 

u Resniku  i koje 

stručno tijelo ju je 

predložilo? 

- II –  nejasan je i 

neodređen  proturječan 

je sam sebi, i 

nedorečen (zadnji 

Primjedbe se ne prihvaćaju 

jer je donošenje 

Provedbenog programa 

mjera  postupanja s 

materijalom od uklanjanja i 

građevnim otpadom 

nastalim u postupku obnove 

zgrada oštećenih potresom  

na području Grada Zagreba 

obveza Grada Zagreba 

sukladno točki 10. Odluke 

o donošenju programa 

mjera obnove zgrada 

oštećenih potresom na 

području Grada Zagreba, 

Krapinsko-zagorske 

županije, Zagrebačke 

županije, Sisačko-

moslavačke županije i 

Karlovačke županije 

(Narodne novine 137/21) 

Lokacija za izgradnju 

privremenog skladišta  

utvrđena je  Odlukom o 

lokaciji nekretnine za 

privremeno skladištenje 

materijala od uklanjanja 



pasus pod b) 

 

- III – gdje će se vršiti 

obrada betona, asfalta i 

ostalog građevnog 

materijala – na 

privremenom 

skladištu? 

- IV – koji je razlog da 

se izdvojeni materijal 

koji ima uporabnu 

vrijednost odvozi se  

na lokaciju 

privremenog skladišta i 

to odvojeno po 

vrstama?  

- V – čime su definirani i 

kako se i na koji način  

osigurava da će se  

radni procesi provoditi 

sigurno  i u granicama 

koje ne stvaraju buku i 

zaprašivanje uslijed 

drobilica? 

- Kako je to osigurano za 

građene koji žive u 

blizini skladišta? 

- VI – na temelju kojih 

propisa i na odredbama 

kojeg zakona će  

lokacija za privremeno 

skladište u Resniku  na 

ovaj način postati 

prostor za obradu i 

manipulaciju 

građevinskim 

otpadom?  

- VII – kao se to 

organizacijskim 

mjerama sprečavaju  

negativni utjecaji na 

okoliš? Gdje su 

propisane i određene 

mjere koje će se 

poduzimati u tu svrhu? 

 

i/ili građevnog otpada 

nastalog kod obnove zgrada 

oštećenih potresom 

(Službeni glasnik Grada 

Zagreba 7/22) koju je 

donijela Gradska skupština 

Grada Zagreba. Sukladno 

Odluci Vlade Republike 

Hrvatske Provedbeni 

program mjera donosi se u 

suradnji s Ministarstvo  

gospodarstva i održivog 

razvoja koje je na 

predloženi tekst iznijelo 

svoje prijedloge. 

Postupanje i način rada s 

građevnim otpadom uređen 

je posebnim propisima o 

zaštiti okoliša: Zakonom o 

gospodarenju otpadom, 

pravilnicima o 

gospodarenju građevnim 

otpadom i drugim 

propisima kojima se 

detaljno propisuje način 

postupanja s takvim 

materijalima kojih se 

moraju pridržavati svi 

sudionici uključeni u 

postupak zbrinjavanja 

otpada. Objekt za 

zbrinjavanje otpada  mora 

imati   u skladu s propisima 

sve potrebne pravne akte 

kako za izgradnju tako i za 

rad, a nadzor nad 

provedbom svih aktivnosti 

u nadležnosti je inspektora 

za zaštitu okoliša Državnog 

inspektorata.  

 

 

 

 


