
DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 
Klasa: 550-01/16-01-190 
Ur.Broj: 2189-48-16-334-02 
Borova, 29. siječnja 2016. 
  
 

Temeljem članka 46., članka 52., članka 180. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom („Narodne novine br. 94/13) i članka 35. Statuta Doma za odrasle osobe Borova 
(dalje u tekstu: Dom Borova), ravnateljica Doma Borova donijela je dana 28.siječnja 
2016.godine, slijedeću 

 
O D L U K U 

o imenovanju Povjerenika i zamjenika Povjerenika za otpad Doma Borova 
 

1. Drago Holec, djelatnik Doma Borova, zaposlen na radnom mjestu voditelja Odjela 
pomoćno tehničkih poslova i poljoprivredne ekonomije, imenuje se Povjerenikom 
za otpad zaduženim za sustavno gospodarenje otpadom u Domu  Borova. 

 
2. Tomislava Jemić, djelatnica Doma Borova, zaposlena na radnom mjestu 

medicinske sestre u Odjelu zdravstvene njege i brige o zdravlju korisnika, imenuje 

se zamjenikom Povjerenika za otpad Doma Borova, koja će u slučaju spriječenosti 

povjerenika izvršavati njegove obveze. 

 
3. Povjerenik i zamjenik Povjerenika za otpad  su dužni ishoditi potvrdu Ministarstva 

zaštite okoliša i prirode o obavljenoj izobrazbi , sukladno Programu izobrazbe o 
gospodarenju otpadom.  

 

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

 

5. Povjerenik je dužan: 
 

- nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i 
obavještavati ravnateljicu Doma o utvrđenim nedostatcima, 

- organizirati provedbu propisa o otpadu u Domu Borova na odgovarajući način, 
- savjetovati  ravnateljicu Doma u svim pitanjima gospodarenja otpadom. 
 
6. Na povjerenika se ne prenosi odgovornost za provedbu propisanih obveza o 

otpadu. 
7. Imenovanje povjerenika ne utiče na odgovornosti  ravnateljice u izvršavanju 

propisanih obveza u vezi gospodarenja otpadom. 
8. Ova Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika dostavlja se 

Agenciji za zaštitu okoliša. 
9. Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja.  

 
                                  Ravnateljica Doma 
                                         Zlata Rončević, dipl.socijalna radnica 



Dostaviti: 
 

1. Drago Holec 
2. Tomislava Jemić 
3. Agencija za zaštitu okoliša 
4. Osobni dosje radnika 
5. Pismohrana. 

 
 
 
 
 

 


