
Uputa upravnim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave nadležnim za 

zaštitu okoliša 

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom iz članka 89. i provjera okolnosti koje utiču 

na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom iz članka 96. stavka 2. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19, u daljnjem 

tekstu: ZOGO) 

 

Sukladno odredbi članka 89. stavku 1. ZOGO-a podnositelj zahtjeva za ishođenje dozvole za 

gospodarenje otpadom dužan je imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom koja 

udovoljava sljedećim uvjetima:  

1. ima tri godine iskustva na poslovima gospodarenja otpadom, 

2. stekla je kvalifikaciju u području prirodoslovlja, biomedicine i zdravstva, 

biotehničkom, tehničkom ili tehnološkom području, 

3. nije obavljala  posao odgovorne osobe u pravnoj osobi kojoj je za to vrijeme oduzeta 

dozvola, 

4. koja u tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva za dozvolu za gospodarenje 

otpadom nije osuđena za kazneno djelo propisano Kaznenim zakonom glavom koja 

propisuje: kaznena djela protiv okoliša, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena 

djela protiv gospodarstva ili za prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i 

gospodarenje otpadom. 

Ispunjenje uvjeta iz članka 89. stavka 1. točke 1. i 3. ZOGO-a utvrđuje se uvidom u izjavu, 

kojom odgovorna osoba za gospodarenje otpadom izjavljuje pod materijalnom i kaznenom 

odgovornošću da ispunjava propisane uvjete. Izjava se prihvaća kao dokaz sukladno članku 70. 

Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09, u daljnjem tekstu: ZUP).  

Ispunjenje uvjeta iz članka 89. stavka 1. točke 2. ZOGO-a utvrđuje se uvidom u svjedodžbu ili 

diplomu.  

Ispunjenje uvjeta iz članka 89. stavka 1. točke 4. ZOGO-a utvrđuje prvostupanjsko tijelo koje 

je službenim putem obvezno zatražiti od Ministarstva pravosuđa očitovanje o istom. 

Nadalje, predmet provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom u 

smislu primjene odredbe članka 96. stavka 2. ZOGO-a nije utvrđivanje ispunjava li stranka 

uvjete iz članka 91. stavka 1. točke 2., 6. i 7. ZOGO-a iz razloga jer su te okolnosti utvrđene 

temeljem akata izdanih sukladno zakonskim i podzakonskim propisima koji su važili u vrijeme 

njihova donošenja.  

Svako drukčije postupanje dovodilo bi u pitanje načelo zaštite stečenih prava, što ne bi bilo u 

skladu sa ZUP-om kao sustavnim procesnim zakonom u upravnom postupku, jer nije uređena 

mogućnost da se pravomoćna javnopravna odluka može poništiti, ukinuti ili izmijeniti iz 

razloga izmjene prostornih planova.  

Odredbom članka 23. ZOGO-a propisano je da je gospodarenje otpadom od interesa za 

Republiku Hrvatsku, stoga citiranu odredbu treba uzeti u obzir u smislu kontinuiranog 

obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, a u vezi s tim sukladno odredbi članka 96. stavak 

2. ZOGO-a, provjera okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za 

gospodarenje otpadom odnosi se na usklađivanje uvjeta u cilju kontinuiranog obavljanja 

djelatnosti gospodarenja otpadom. 

 


