
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

P R I J E D L O G 

Na temelju članka  104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) 

i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 

41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 

_______________ 2019. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/19),  u 

članku 2. točka (podstavak) 5. briše se. 

 

Članak 2. 

 

Naslov – poglavlje “VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE S PRIKUPLJENIM 

KOMUNALNIM OTPADOM” briše se i brojevi sljedećih poglavlja umanjuju se za jedan. 

 

Podnaslov “1. Gospodarenje komunalnim otpadom” pod dosadašnjim poglavljem VI. briše se.  

 

Dosadašnji članci 91. i 92. brišu se. 

 

Dosadašnji članci od 93. do 94. postaju novi članci od 91. do 92. 

 

Članak 3. 

 

Dosadašnji članak 94., koji je postao novi članak 92., mijenja se i glasi:  

“Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava kao i ostalog kućnog otpada 

(glomazni otpad, problematični otpad, elektronički otpad, zeleni otpad iz vrtova…) u tipske 

košarice za otpatke postavljene na ulicama namijenjene za prikupljanje otpadaka prolaznika ili 

pored njih, kao i na površinama javne namjene.” 

 

Članak 4. 

 

Dosadašnji članak 95. briše se. 

Dosadašnji članci od 96. do 97. postaju novi članci od 93. do 94. 

 

Članak 5. 

 

U dosadašnjem članku 96., koji je postao novi članak 93., stavci od 1. do 4. brišu se. 

Dosadašnji stavci od 5. do 8. postaju stavci od 1. do 4. 

U dosadašnjem stavku 6., koji je postao novi stavak 2., iza riječi “od vrata do vrata” dodaju se 

riječi “, što se posebice odnosi na područje stare jezgre grada Krka za koje su određene lokacije 

Portapižana, Veli park, Trg krčih glagoljaša i druge lokacije određene posebnom odlukom”. 
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Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

“Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad postavljenih na površinama 

javne namjene.” (stavak preseljen iz članka 99. koji se briše)… 

 

Članak 6.  

 

U dosadašnjem članku 97., koji je postao novi članak 94., stavak 2. briše se. 

 

Članak 7.  

 

Dosadašnji članci od 98. do 101. brišu se. 

Dosadašnji članci od 102. do 122. postaju novi članci od 95. do 115. 

 

Članak 8.  

 

Dosadašnji članak 102., koji je postao novi članak 95. mijenja se i glasi: 

“Nije dozvoljeno parkiranje vozila na površinama javne namjene na način da se onemogući 

pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada s površina javne namjene ili da se na drugi način 

onemogući odvoz otpada s površina javne namjene.” 

 

Članak 9.  

 

U dosadašnjem naslovu – poglavlju “VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE S 

PRIKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM” brišu se podnaslovi “2. Održavanje čistoće 

obalnog pojasa” i “3. Uvjeti i način odvoza i odlaganja zemlje i otpadnog građevnog 

materijala”. 

 

Članak 10. 

Dosadašnji članak 116. koji je postao članak 109. mijenja se i glasi: 

“Novčanom kaznom od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi 

suprotno odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 

25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 

49., 50., 51., 52., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 

78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88.,  89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 100., 

101. i 102. ove Odluke. 

 

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi 

koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.” 

 

 

Članak 11. 

Dosadašnji članak 117. koji je postao članak 110. mijenja se i glasi: 

“Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja 

obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 

13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 

36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 



 3 

63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 

88.,  89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 100., 101. i 102. ove Odluke.” 

 

Članak 12. 

Dosadašnji članak 118. koji je postao članak 111. mijenja se i glasi: 

“Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno 

odredbama članka: 4., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 

27., 28., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 57., 

58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 

83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 92., 93., 95., 96., 97., 98., 100., 101. i 102. ove Odluke.” 

 

Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-

goranske županije«. 

 

KLASA: 363-06/19-01/09 

URBROJ:  

Krk,   

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 

 

                                                                                                                         Predsjednik 

                                                                                                                         Josip Brusić 
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O B R A Z L O Ž E N J E  

Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

Na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 

110/18, dalje u tekstu: Zakon), Gradsko vijeće Grada Krka je na prošloj sjednici održanoj 11. 

srpnja 2019. godine donijelo novu Odluku o komunalnom redu koja je objavljena u “SN PGŽ“, 

broj 18/19.  

Prilikom pripreme Prijedloga Odluke, pored temeljnog Zakona o komunalnom gospodarstvu 

imalo se u vidu i konzumiralo niz drugih Zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuje u 

širem smislu komunalni red i komunalna problematika jedinica lokalne samouprave, kao i 

odredbe ranije Odluke o komunalnom redu.  

Nakon objave Odluke o komunalnom redu i izvršenog nadzora usklađenosti s Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu, Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji je 

telefonskim putem ukazao na određene neusklađenosti odnosno  nepravilnosti, i to u dijelu 

Odluke, gdje se spominje “prikupljanje i postupanje s komunalnim otpadom - gospodarenje 

otpadom“, jer to terminološki nije predmet Zakona o komunalnom gospodarstvu, pa Ured 

ocjenjuje da ne može biti niti predmet ove Odluke, a osobito što je to propisano i uređeno 

zasebnom Odlukom.  

Naime, isto je uređeno Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, podzakonskim aktima 

donesenim na temelju navedenog Zakona, te Odlukom o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koju je 

Gradsko vijeće donijelo na sjednici 30. siječnja 2018. godine (“SN PGŽ“, broj 2/18). 

U tom smislu, a da se ne šalje pisana primjedba, čega su i posljedice i postupanja drugačija, iz 

Ureda državne uprave preporučili su da se što žurnije pristupi  izmjenama i dopunama Odluke, 

i to u dijelu koje je uređeno drugim zakonima i odlukama te da se o istome u što skorijem roku 

obavijesti Ured o poduzetim radnjama. 

Slijedom iznesenog pristupilo se navedenom usklađivanju i pripremi Radnog rijedloga izmjena 

i dopuna akta  kojim se brišu pojedine odredbe vezane uz način gospodarenja otpadom i vrše 

korekcije odnosno usklađuju i dopunjuju pojedini članci Odluke. Dio odredbi koje se odnose na 

korištenje površina javne namjene je zadržan u Odluci, s obzirom da Zakon u članku 104. 

propisuje da se odlukom o komunalnom redu propisuje i način uređenja i korištenja površina 

javne namjene. Sve izmjene i dopune su detaljno prikazane u prilogu/dodatku Prijedloga 

izmjena i dopuna Odluke. Također, obzirom na izvršene korekcije u poglavlju VI., trebalo je 

prilagoditi (izmijeniti) kaznene odredbe u dosadašnjoj Odluci. 

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 16. rujna 2019. godine, nakon razmatranja radnog 

prijedloga utvrđen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, te 

se isti upućuje Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 

 

Krk, rujan 2019.  

GRADONAČELNIK 

PRILOG: 

- Prikaz odredbi članaka koji se mijenjaju, dopunjuju ili brišu 
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NAPOMENA: Prikaz odredbi članaka koji se mijenjaju, dopunjuju ili brišu  

 

 

PRIKAZANE IZMJENE U POSTOJEĆOJ ODLUCI: 

 

 

Dosadašnji članak 2. 

Članak 2. 

Ovom Odlukom naročito su propisane odredbe o: 

 uređenju naselja, 

 uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene 

za parkiranje vozila, 

 održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene, 

 načinu uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada za 

gospodarske i druge svrhe, 

 prikupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom, 

 uklanjanju snijega i leda, 

 uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, 

 mjerama za provedbu komunalnog reda, 

 kaznama za učinjene prekršaje. 

 

Dosadašnje Poglavlje VI. i članci 91.-122. 

 

VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE S PRIKUPLJENIM       

KOMUNALNIM OTPADOM 

 

1. Gospodarenje komunalnim otpadom 

 

Članak 91. 

Otpad je svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim 

propisom (Zakon o održivom gospodarenju otpadom), koje posjednik odbacuje, namjerava ili 

mora odbaciti. 

Komunalni otpad u smislu ove Odluke i zakona kojim se utvrđuje sustav gospodarenja 

otpadom je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po svojoj prirodi i sastavu sličan otpadu iz 

kućnastva (osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva).  

Pod komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u 

kućanstvu, a to su osobito: staro pokućstvo, kućanski aparati, posuđe, sanitarni uređaji, i sl. 

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke pod određenim uvjetima smatraju i 

neregistrirana vozila i plovila ili njihovi dijelovi kao i pokretne naprave ostavljene na 

površinama javne namjene na području Grada Krka. 

Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanaka sukladno sa Zakonom o održivom 

gospodarenju otpadom i Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službene novine Primorsko-

goranske županije" broj 2/18). 
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Članak 92. 

U komunalni otpad ne spada proizvodni otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u 

industriji, gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. 

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost sakupljanja, odvoza i gospodarenja 

komunalnog otpada donosi program odvoza otpada o kojem je dužna na prikladan način 

obavijestiti korisnike usluga. 

 

Članak 93. 91. 

Na prigodnim mjestima na površinama javne namjene postavljaju se tipske košarice za 

prikupljanje otpadaka i opušaka prolaznika. U ove košarice dozvoljeno je odlaganje otpadaka u 

manjim količinama te papirnata ambalaža i otpaci hrane bez tekućine. 

Košarice postavlja, prazni i održava, pravna ili fizička osoba, kojoj se ti poslovi povjeravaju 

odlukom Gradonačelnika. 

Košarice se moraju održavati u čistom, urednom i ispravnom stanju, moraju se redovito 

prazniti, a dotrajale zamijeniti novima. 

 

Članak 94. 92. 

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava u tipske košarice za otpatke 

postavljene na ulicama za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih. 

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava kao i ostalog kućnog otpada 

(glomazni otpad, problematični otpad, elektronički otpad, zeleni otpad iz vrtova…) u tipske 

košarice za otpatke postavljene na ulicama namijenjene za prikupljanje otpadaka prolaznika ili 

pored njih, kao i na površinama javne namjene. 

 

Članak 95. 

Komunalni otpad iz kućanstva razvrstava se na mjestu nastanka. Na nivou otoka Krka određene 

su boje posuda za odvojeno prikupljanje otpada i to: 

 smeđa: biorazgradivi otpad (otpad iz kuhinja i kantina, zeleni otpad iz vrtova) 

 plava: papir, karton i višeslojna kartonska ambalaža 

 žuta: plastika i sitni metali 

 siva: ambalažno staklo 

 zelena: otpad koji se ne može odvojeno prikupiti (miješani komunalni otpad). 

Za zbrinjavanje  komunalnog otpada koji se zbog svojih dimenzija ili sastava materijala ne 

može odlagati u kante za kućni otpad (glomazni otpad, problematični otpad, elektronički otpad, 

veće količine zelenila iz vrtova,...) davatelj usluge komunalna tvrtka Ponikve eko otok Krk 

d.o.o. (dalje u tekstu: Davatelj usluge) u suradnji s JLS osigurava rad Posebnog sabirnog 

mjesta-reciklažnog dvorišta (dalje u tekstu: POSAM).   

Zabranjeno je otpad iz prethodnog stavka odlagati na površinu javne namjene. 

Iznimno od st. 1. ovog članka, u slučaju veće količine komunalnog otpada, korisnik je dužan 

jednokratno zbrinuti taj otpad na POSAM-u. 

Unutar stare gradske jezgre grada Krka nije dopušteno postavljati posude za prikupljanje 

komunalnog otpada. Za taj dio grada setovi s posudama postavljeni su na slijedećim 

lokacijama: 

 Portopižana, 

 Veli park, 

 Trg krčkih glagoljaša  i 

 na drugim lokacijama određenim posebnom Odlukom.  



 7 

Članak 96. 93. 

Tip, vrstu i veličinu te broj posuda za selektivno sakupljanje otpada određuje davatelj usluge. 

Lokaciju određuje davatelj usluge uz suglasnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo. 

Nabavu, postavljanje i održavanje posuda obavlja davatelj usluge. 

Iznimno, za građevine sa 6 i više samostalnih uporabnih cjelina, posude za otpad nabavlja 

investitor u skladu s posebnim uvjetima. 

Radi osiguravanja usluge gospodarenja otpadom u nepristupačnim zonama, te zbog izrazite 

sezonalnosti i velikog broja posjetitelja na otoku, davatelj usluge će u suradnji s ovlaštenim 

predstavnikom lokalne samouprave odrediti dovoljan broj zelenih otoka.  

Zeleni otoci smješteni su u pravilu u centrima naselja, na frekventnijim lokacijama te zonama 

gdje nije moguće provoditi sustav od vrata do vrata, što se posebice odnosi na područje stare 

jezgre grada Krka za koje su određene lokacije Portapižana, Veli park, Trg krčih glagoljaša i 

druge lokacije određene posebnom odlukom. Zeleni otoci moraju biti dostupni vozilima 

davatelja usluge.  

Na svakom zelenom otoku davatelj usluge osigurat će posude za zbrinjavanje svih vrsta kućnog 

otpada. Davatelj usluge redovito prazni i održava zelene otoke u skladu s godišnjim planom 

odvoza.  

Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje otpada koji se zbog svojih dimenzija ili sastava ne 

smije odlagati u posude za komunalni otpad. Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje 

otpada pokraj kontejnera. 

“Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad postavljenih na površinama 

javne namjene.”   
 

 

Članak 97. 94. 

Davatelj usluge dužan je održavati posude na površinama javne namjene čistim i ispravnim. 

Isto se odnosi i na čišćenje prostora na kojima se postavljaju posude. 

Davatelj usluge dužan je održavati svoja vozila i ostalu opremu (posude za otpad i sl.) kao i 

pretovarne stanice u čistom i urednom stanju. 

U slučaju nastanka onečišćenja površine javne namjene u tijeku prijevoza, davatelj usluge je 

obvezan odmah poduzeti mjere da se nečistoća ukloni s površine javne namjene. 

 

Članak 98. 

U posude za otpad smije se odlagati isključivo otpad za koji je posuda namijenjena. 

Zabranjeno je: 

 odlaganje otpada izvan posude za otpad, 

 odlaganje tekućeg ili polutekućeg otpada, 

 odlaganje zapaljivih stvari, pepela i žara, 

 odlaganje građevinskog materijala i zemlje, 

 odlaganje opasnog otpada (motornog ulja, akumulatora, jestivog ulja, auto guma i sl.). 

 

Članak 99. 

Komunalni otpad može se prikupljati i odvoziti samo pomoću tipskih posuda i specijalnih 

vozila. 

Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad. 
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Članak 100. 

Usluge odvoza otpada na području Grada Krka i u ostalim naseljima Grada Krka vrši javni 

isporučitelj odnosno Ponikve eko otok Krk d.o.o. 

Davatelj usluge sakuplja otpad po sistemu od vrata do vrata na način da svakom korisniku 

dodjeljuje posude za odvojeno prikupljanje otpada. Posude su vlasništvo davatelja usluga i daju 

se na korištenje korisniku. Korisnik je dužan koristiti posude prema njihovoj namjeni, sukladno 

uputama davatelja usluge. Svako oštećenje ili drugu nepravilnost korisnik je dužan prijaviti 

davatelju usluge. Izuzetak su stambene zgrade sa šest i više stanova, te pravne osobe, čija je 

obaveza prilikom stavljanja objekta u funkciju (ili gradnje) o svom trošku osigurati dovoljan 

broj posuda za odvojeno prikupljanje otpada u skladu s Uvjetima iz gradnje i građevinskom 

dozvolom. Otpad se prikuplja prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a korisnik je dužan u 

dane odvoza otpada posudu postaviti na rub površine javne namjene tako da bude dostupna 

službi odvoza i ne ometa promet ili prolaz pješaka. Posude za otpad i sam otpad ne smije se 

ostavljati na površini javne namjene. 

Korisnik može na svojoj parceli urediti mjesto za posude, ali na način da su neposredno uz 

površinu javne namjene gdje dolazi vozilo davatelja usluge. 

Radnici davatelja usluge dužni su posao obavljati uredno i pažljivo, vodeći računa da ne 

rasipaju otpad, ne stvaraju nepotrebnu buku, ne oštećuju posude, zidove zgrada, vrata, ograde, 

pločnike i sl. 

Svako oštećenje i onečišćenje na površini javne namjene koje nastaje pri odvozu otpada, 

davatelj usluge dužan je ukloniti u što kraćem roku. 

Davatelj usluge dužan je pravovremeno obavijestiti korisnike o satnici odvoza otpada, radu 

reciklažnog dvorišta i ostalim važnim informacijama i to putem brošura, letaka, društvenih 

mreža i medija. 

Članak 101.  

Glomazni otpad korisnik je dužan odložiti na POSAM-u. 

Korisnik može s davateljem usluga dogovoriti odvoz glomaznog ili zelenog otpada prema 

uvjetima davatelja usluge, ali ne na način da otpad iznese na površinu javne namjene. 

 

Članak 102. 95. 

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za 

odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način. 

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na površinama javne namjene na način da se onemogući 

pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada s površina javne namjene ili da se na drugi način 

onemogući odvoz otpada s površina javne namjene. 

 

2. Održavanje čistoće obalnog pojasa 

 

Članak 103. 96. 

Obalni pojas (prirodne plaže), uređene plaže, kupališta i zelene površine moraju se redovito 

čistiti i održavati, a jednom godišnje, do početka mjeseca svibnja, detaljno očistiti od otpadaka 

na obali i u moru. 

 

Članak 104. 97. 

Obalnim pojasom (prirodnom plažom) smatraju se u smislu ove Odluke prostori na kojima je 

dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata. 

Prirodne plaže moraju se redovito čistiti od otpada za vrijeme trajanje turističke sezone. 
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Uređenim plažama smatraju se prostori namijenjeni sunčanju i kupanju, opremljeni prema 

određenim higijensko- tehničkim uvjetima. 

Čišćenje uređenih plaža za vrijeme turističke sezone vrši se svakodnevno. 

 

Članak 105. 98. 

U svakoj luci, lučici i marini mora postojati prostor predviđen za prikupljanje otpada 

(komunalni otpad, maziva, motorna ulja i dr.) nastalog na plovnim objektima. 

Posude za odvoz otpada s plovnih objekata ili iz luke nabavlja i postavlja pravna ili fizička 

osoba koja gospodari lukom, lučicom ili marinom. 

 

3. Uvjeti i način odvoza i odlaganja zemlje i otpadnog građevnog materijala 

 

Članak 106. 99. 

Pod iskopanim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven iskopom 

kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta. 

Pod otpadnim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven rušenjem 

rekonstrukcijom ili popravkom objekata. 

Pod viškom iz iskopa podrazumijeva se materijal iz iskopa nastao prilikom građenja građevina 

sukladno s propisima o gradnji, koji se prema projektnoj dokumentaciji ne ugrađuje u obuhvatu 

te građevine, a koji sukladno odredbama zakona kojim se uređuje gospodarenje mineralnim 

sirovinama predstavlja mineralnu sirovinu. S ovim materijalom postupa se sukladno odredbama 

zakona kojim se uređuje gospodarenje mineralnim sirovinama i pravilnika kojim se propisuje 

način postupanja s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja 

građevinskih radova. 

 

 

Članak 107. 100. 

Materijal dobiven iskopom pri izgradnji objekata i uređenja zemljišta kao i materijal dobiven 

rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekata upotrijebit će se, ako je to moguće, za 

uređenje gradilišta, odnosno okućnice objekta.  

Preostali građevinski otpadni materijal deponirat će se na odlagalište(a) otpadnog građevinskog 

materijala, a površinu za odlaganje viška materijala, privremenog ili trajnog karaktera određuje 

Gradonačelnik Grada Krka. 

Suglasnost za deponiranje iskopanog i otpadnog materijala daje pravna ili fizička osoba kojoj 

su povjereni poslovi održavanja odlagališta otpada. 

Zabranjeno je odlagati otpadni građevinski materijal na cijelom području Grada Krka bez 

odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo. 

Odlaganje materijala u smislu st. 3. ovog članka može se odobriti samo pod uvjetom da se time 

ne uništava poljoprivredno i šumsko zemljište, ne zagađuje čovjekov okoliš i podzemne vode te 

ne uništavaju podzemne instalacije. 

Prilazni put do odlagališta iz prethodnog stavka mora biti izgrađen na način kako bi se 

spriječilo iznošenje blata i zemlje na javno - prometnu površinu odnosno mora se redovito 

čistiti i održavati. 

Prijevoznik otpadnog materijala prilikom dovoza i odlaganja istog na odlagalište dužan je 

pridržavati se uputa o načinu odlaganja koje daje upravljač odlagalištem i mora podmiriti 

utvrđenu naknadu. 
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Zemljani ili otpadni građevinski materijal, odložen izvan predviđenih odlagališta, uklonit će 

Grad Krk, po nalogu komunalnog redara, o trošku počinitelja. 

 

VII. VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA 

 

Članak 108. 101. 

Snijeg s javno prometnih površina uklanja se kada napada više od 5 cm visine, a ako pada 

neprekidno mora se uklanjati u više navrata. 

Led s javnih prometnih površina potrebno je ukloniti odmah po nastajanju istog, a prema Planu 

prioritetnih intervencija. 

Vlasnici odnosno korisnici stanova, stambenih i poslovnih zgrada, prostorija, dužni su odmah 

očistiti snijeg i led s nogostupa i ulaza te na prilazima objekta. Vlasnici čiji objekti graniče s 

javno prometnim površinama dužni su očistiti snijeg i led u dužini pročelja objekta (dužini 

parcele kod samostojećih objekata), u širini 1,00 m. 

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade, ispred uličnih lokala, kioska i pokretnih 

naprava odgovorni su vlasnici i korisnici stanova te poslovnih prostorija. 

Osobe iz stavka 3. i 4. ovog članka odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda 

osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu. 

 

Članak 109. 102. 

Javno prometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, 

posipati odgovarajućim materijalom (sol, pijesak). 

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta odnosno površina 

javne namjene, dužna je ukloniti materijal kojom je kolnik zasipan u roku od 3 dana po 

prestanku potrebe za istim. 

 

VIII. VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA 

 

Članak 110. 103. 

Predmeti iz članka 4. koji su na površini javne namjene, na zgradama ili objektima postavljeni 

suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima. 

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenih suprotno odredbama 

ove Odluke. 

Ako vlasnik protupravno postavljenih predmeta istu stvar ne ukloni u roku određenom 

rješenjem komunalnog redara ili se ne može utvrditi vlasnik iste stvari, komunalni redar će 

ukloniti iste putem gradskog komunalnog društva, koje će uskladištiti i čuvati prema zakonu, 

na trošak vlasnika, a ako je vlasnik nepoznat na trošak Grada. Rok čuvanja, u kojem vlasnik 

može predmet preuzeti je 60 dana. 

Uklonjeni predmet vlasnik će preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i drugih 

troškova, ako ih je bilo. 

Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete, ako vlasnik ili korisnik nije poznat 

ili ga nije bilo moguće obavijestiti u 2 pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po 

propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima. 
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IX. X. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA 

 

Članak 111. 104. 

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke i drugih akata vezanih za njezino provođenje, 

obavlja komunalno redarstvo. 

Komunalno redarstvo obavlja poslove nadzora nad provođenjem zakona, akata Gradskog vijeća 

Grada Krka, akata Gradonačelnika, akata pravnih i fizičkih osoba kojima je povjereno 

obavljanje komunalne djelatnosti, ako posebnim propisima nije drugačije određeno. 

Komunalno redarstvo poslove iz ovog djelokruga obavlja u okviru Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo. 

Komunalno redarstvo obavlja i druge poslove koji su mu posebnim propisima i aktima gradskih 

tijela sastavljeni u nadležnost, kao i poslovi koji nisu u nadležnosti upravnih i drugih tijela, a 

imaju utjecaj na uređenje mjesta i naselja. 

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari, koji moraju imati posebnu 

iskaznicu, a mogu imati i posebnu odoru ili posebne oznake na odjeći. 

Zbog potrebe za pojačanim komunalnim nadzorom u vrijeme turističke sezone, Gradonačelnik 

Grada Krka može angažirati više komunalnih redara na određeno vrijeme. 

Komunalni redar u cilju učinkovitog obavljanja svojih poslova dužan je surađivati s mjesnim 

odborima i drugim pravnim i fizičkim osobama. 

 

  

Članak 112. 105. 

U provođenju komunalnog reda komunalni redar ovlašten je: 

 zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) 

na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao 

i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, 

 uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne 

mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, 

 zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u 

nadzoru 

 prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način 

(fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.) 

 obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora, 

 rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog 

reda, 

 predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, 

 izdati prekršajni nalog, 

 odmah naplatiti kaznu, od počinitelja prekršaja (na licu mjesta). 

 

Članak 113. 106. 

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, 

a naročito pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati mu osobne podatke i 

pružiti druge potrebne obavijesti. 

Ako komunalni redar naiđe na otpor prilikom obavljanja svoje dužnosti, može zatražiti pomoć 

nadležne policijske postaje ili zaštitarske tvrtke. 
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Članak 114. 107. 

U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Grada Krka komunalno redarstvo 

može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, 

odnosno zaštitarskim tvrtkama. 

 

Članak 115. 108. 

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 

Primorsko-goranske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. 

Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja. 

 

 

X. IX. KAZNENE ODREDBE  

 

Članak 116. 109. 

Novčanom kaznom od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno 

odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 

27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 

51., 52., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 

80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88.,  89., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 

103., 104., 105., 107., 108. i 109. ove Odluke. 

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi 

koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

 

“Novčanom kaznom od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi 

suprotno odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 

25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 

49., 50., 51., 52., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 

78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88.,  89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 100., 

101. i 102. ove Odluke. 

 

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi 

koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.” 

 

 

Članak 117. 110. 

Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja 

obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 

13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 

36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 

63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 

88.,  89., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 107., 108. i 109. 

ove Odluke. 

 

Članak 118. 111. 

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno 

odredbama članka: 4., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 

27., 28., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 57., 
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58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 

83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 94., 95., 96., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 107., 

108. i 109. ove Odluke. 

 

Članak 119. 112. 

Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti kaznu za pravnu osobu u iznosu 

od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u 

iznosu od 2.500,00 kuna, za fizičku osobu u iznosu od 500,00 kuna i to za prekršaje propisane 

ovom Odlukom. 

 

XI. X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 120. 113. 

Gradonačelnik će po potrebi donositi opće i pojedinačne akte radi provođenja ove Odluke. 

Članak 121. 114. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine 

Primorsko-goranske županije« broj 19/12, 19/16 i 7/17). 

 

Članak 122. 115. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-

goranske županije«. 

 

 

-  


