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Poštovani, poštovane, 

u ime organizacija koje čine Platformu za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom 

u Hrvatskoj, obraćamo vam se kako bismo ukazali na nužnost provođenja nadzora nad 

provedbom Zakona o gospodarenju otpadom donesenog 15. srpnja 2021. godine. 

Naime, s obzirom na to da je od donošenja EU direktive 2019/904 o smanjenju jednokratne 

plastike prošlo gotovo 3 godine te je od samog početka bilo jasno koji će jednokratni plastični 

predmeti biti predmetom zabrane i mjera smanjenja potrošnje, smatramo nedopustivim da se 

isti još uvijek nalaze na tržištu diljem RH. 

Direktivom i pratećim Zakonom o gospodarenju otpada (čl. 17. st. 1.) zabranjuje se stavljanje 

na tržište izričito određenih proizvoda. Iako je prošlo punih osam mjeseci od početka primjene 

navedene zabrane na hrvatskom tržištu još uvijek možemo pronaći proizvode obuhvaćene 

zabranom pod izlikom da se troše postojeće zalihe.  

Kako bismo ukazali na prijeku potrebu provođenja nadzora nad primjenom navedene zabrane, 

organizacije koje čine Platformu za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom u 

Hrvatskoj, provele su neformalno terensko istraživanje u kojem su sudjelovali zaposlenici i 

volonterstvo organizacija, a na temelju kojeg je očito da se zabranjeni proizvodi još uvijek nude 

potrošačima (Prilog 1. ovom dopisu) što upućuje na potencijalno kršenje zabrane od strane 

proizvođača i uvoznika zabranjenih proizvoda koji su nastavili s uvozom odnosno s 

isporukom iz tvornice zabranjenih proizvoda i nakon 31. srpnja 2021. godine. 

U okviru istraživanja također je uočeno da se lagane plastične vrećice za nošenje još uvijek 

koriste i dijele za razne svrhe na hrvatskom tržištu unatoč zabrani stavljanja na tržište laganih 

plastičnih vrećica koja je stupila na snagu 1. siječnja 2022. godine (čl. 17. st. 2. Zakona).  

 U Prilogu 2. ovom dopisu  možete pronaći i nekoliko fotografija koje pokazuju stanje na terenu. 

Građanstvu Republike Hrvatske  dosta je nepotrebnog zagađenja plastičnim otpadom te su 

Europska Unija, kao i Hrvatska,  donijele propise koji su usmjereni na minimum mjera za 

smanjenje zagađenja plastičnim otpadom koje je nužno provoditi i u pogledu kojih je nužno 

uspostaviti kvalitetan sustav nadzora.  

Ovim putem vas pozivamo na očitovanje o uočenim zabranjenim proizvodima na hrvatskom 

tržištu te na provedbu učinkovitog nadzora sukladno zakonu kojim će se osigurati da se: 

 zabranjeni proizvodi ne uvoze na područje Republike Hrvatske; 

 zabranjeni proizvodi ne mogu plasirati na tržište Republike Hrvatske ako su isti 

skladišteni ili proizvedeni u prostorima tvornice / skladišta proizvođača nakon 30. 

srpnja 2021.;  

 sankcioniraju svi dionici sukladno Zakonu o gospodarenju otpada koji krše zabrane iz 

članka 17. Zakona o gospodarenju otpada. 



Također, molimo vas da nam dostavite podatke o evidenciji trenutnih zaliha te nadzoru koji je 

do sada proveden u pogledu predmetnih zabrana, uključujući i broj sankcija ili drugih mjera 

koje su izrečene u okviru provedenih nadzora.  

S poštovanjem, 

Ana-Marija Mileusnić, Zelena akcija 

u  ime Platforme za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom u Hrvatskoj 

 


