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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

 SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

Naslov dokumenta Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Petrijanec 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 

Općina Petrijanec 

 

Cilj i glavne teme savjetovanja Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Odluke o načinu pružanja 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Petrijanec te 

mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje 

zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara. 

Mjesec stvaranja dokumenta siječanj  2018. godine  

 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na drugi 

odgovarajući način? 

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, 

na kojoj internetskoj stranici i 

koliko vremena je ostavljeno za 

savjetovanje? 

 

Ako nije, zašto? 

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Petrijanec objavljeni su na internetskoj stranici Općine 

Petrijanec www.petrijanec.hr 

 

 

Javno savjetovanje je bilo otvoreno od 2. siječnja do 29. siječnja  

2018. godine. 

 

  

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja 

odnosno primjedbe? 

Tijekom internetske javne rasprave pristiglo je jedno mišljenje i 

prijedlog. 

 

Vidi Prilog 1. Pregled zaprimljenih mišljenja/primjedbi/prijedloga  s 

razlozima njihova prihvaćanja/neprihvaćanja 

 

Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja 

mišljenja/primjedbe/prijedloga 

Vidi Prilog 1. Pregled zaprimljenih mišljenja/primjedbi/prijedloga  s 

razlozima njihova prihvaćanja/neprihvaćanja 

 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba internetskog  savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 

troškove 

 

Tko je i kada izradio izvješće o 

provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: 

Tatjana Kreč 

Datum: 

29. siječnja 2018. 
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Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 

broj 

Sudionik 

savjetovanja (ime i 

prezime pojedinca, 

naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 

nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 

mišljenje 

Tekst zaprimljenog 

prijedloga ili 

mišljenja 

Status prijedloga ili 

mišljenja 

(prihvaćanje/neprihvaćanje 

s  obrazloženjem)  

 

1. 

Općinski načelnik 

Željko Posavec, 

mag.ing.mech. 

Predlaže se u Članku 8. 

– izmjena broja odvoza 

smeća te se sukladno 

članku 8.  mijenja u 

članku 13. Učestalost 

sakupljanja dok ostali 

tekst u članku 13. ostaje 

neizmijenjen 

 

 

Predlaže se da se doda 

točka vezano na 

reciklažno dvorište 

kako slijedi:  

Na području Općine 

Petrijanec nije 

uspostavljen rad 

reciklažnog dvorišta. 

Općina Petrijanec izvršit 

će  obvezu uspostave 

rada reciklažnog dvorišta 

ili mobilne jedinice do 

01.11.2018. godine. 

 

Prihvaća se, radi usklađenja 

sa Zakonom o održivom 

gospodarenju otpadom 

(Narodne novine br. 94/13 i 

73/17) i Uredbom o održivom 

gospodarenju otpadom 

(Narodne novine br. 50/17) 

 

 

 

U Petrijancu, 29. siječnja 2018. 

 


