
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine”,  broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 46. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13.) i članka 55. Statuta Koprivničko-

križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”, broj 7/13., 14/13. i 

9/15.) župan Koprivničko-križevačke županije donosi  

 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenika i zamjenika Povjerenika za otpad  

Koprivničko-križevačke županije 

 

I. 

 

 Ana Kranjčev, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i zaštitu prirode u Upravnom 

odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke 

županije, imenuje se Povjerenikom za otpad Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem 

tekstu: Povjerenik). 

 

II. 

 

 Emilija Cvelber, viša stručna suradnica za komunalno gospodarstvo u Upravnom  

odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju 

Koprivničko-križevačke županije, imenuje se zamjenikom Povjerenika.  

Zamjenik Povjerenika je dužan u slučaju spriječenosti Povjerenika izvršavati poslove 

iz točke 3. ovog Rješenja. 

III. 

 

 Povjerenik obavlja poslove sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te je 

dužan:  

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

obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi o utvrđenim nedostatcima,  

 2. organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način,  

 3. savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi u svim pitanjima 

gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe, 

 4. obavljati i druge poslove propisane posebnim propisima. 

 

IV. 

 

 Povjereniku se radi obavljanja obveza osigurava dostatno vrijeme tijekom radnog 

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

 

V. 

 

 Povjerenik i zamjenik Povjerenika dužni su ishoditi potvrdu ministarstva nadležnog za 

zaštitu okoliša i prirode o obavljenoj izobrazbi u području gospodarenja otpadom. 

 

 

 

 



VI. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ i 

na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije. 

 

 

KLASA: 080-01/15-01/8      

URBROJ: 2137/1-01/01-15-1 

Zagreb, 21. listopada 2015. 

 

          Ž U P A N: 

         Darko Koren, ing. građ. 

   


