
TEHNIČKA ŠKOLA 
       ZADAR  
Nikole Tesle 9 C 
 

KLASA: 602-03/15-03/85 
URBROJ: 2198-1-74-15-1 
Zadar, 10. studenoga 2015. 
 
 Na temelju  članka 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 
94/13.) i članka 64. Statuta Tehničke škole, ravnatelj Škole, dana 10. studenoga 2015. godine, donosi 
 

O D L U K U 
O IMENOVANJU POVJERENIKA 

 I ZAMJENICE POVJERENIKA ZA OTPAD 
 

I. 
Ovom odlukom imenuje se povjerenik za otpad i zamjenica povjerenika za otpad u Tehničkoj 

školi, Zadar, Nikole Tesle 9 C, (u daljnjem tekstu: Škola), kao tijelu javne vlasti. 
 

II. 
Povjerenikom za otpad imenuje se Svetko Miočić, koji je u Školi zaposlen na radnom mjestu 

suradnika u nastavi. 
 

III. 
Zamjenicom povjerenika za otpad imenuje se Željka Ljubičić, koja je u Školi zaposlena na 

radnom mjestu administratora. 
Imenovana zamjenica je u slučaju spriječenosti Povjerenika dužna izvršavati njegove obveze, 

sukladno članku 46. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i točkom IV. ove odluke. 
 

IV. 
Povjerenik za otpad je dužan: 
1. nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i o utvrđenim 

nedostacima obavještavati ravnatelja kao odgovornu osobu u pravnoj osobi (koja je 
proizvođač otpada i zapošljava  50 i više osoba)  

2. na odgovarajući način organizirati u Školi provedbu propisa o otpadu 
3. savjetovati ravnatelja Škole u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču Škole. 

 
V. 

 Povjereniku se, radi obavljanja obveza, mora osigurati dostatno vrijeme tijekom radnog 
vremena, mogućnost stručnog informiranja i usavršavanja i odgovarajuća sredstva za rad. 
 

VI 
Povjerenik za otpad i njegov zamjenik dužni su, nakon obavljene izobrazbe utvrđene 

Programom izobrazbe o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 77/15.), ishoditi potvrdu 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša, Ministarstva zaštite okoliša i 
prirode, o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom. 
 

VII 
O imenovanju povjerenika za otpad i njegova zamjenika izvijestiti će se Agencija za zaštitu 

okoliša. 
 

VIII. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj 

stranici Škole. 
 

Ravnatelj: 
 

Dostaviti:       mr.sc. Denis Prusac, dipl.ing. 
1. Povjereniku Svetku Miočiću 
2. Zamjenici povjerenika Željki Ljubičić 
3. Agenciji za zaštitu okoliša 
4. Oglasna ploča i mrežna stranica Škole 
5. Pismohrana 


