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J A V N I  P O Z I V 
ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA  

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE 2018. DO 2023. GODINE 
 

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:  NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. 
GODINE 

Razlozi donošenja akta: Razlozi za izradu i donošenje PGO Općine Petrijanec je usklađenje sa Planom gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17) kao planom višeg 

reda, kao i važećim zakonskim propisima vezanim uz gospodarenje otpadom. Razlog za donošenje 

PGO proizlazi iz obveze propisane odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13. i 73/17).   

Programska polazište i ciljevi odnose se na usklađenje sa Strategijom gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05), Planom gospodarenja  

otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.- 2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17), 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17) i njegovim 

podzakonskim aktima, Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 30/09), 

Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13,78/15. i 12/18), te Nacionalnom 

strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 46/02). 

Ciljevi koji se trebaju ostvariti PGO su dodatno unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na 

cjelokupnom području Općine Petrijanec u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskim 

odredbama, s općim ciljevima u gospodarenju otpadom i to dodatnog smanjenja ukupne količine 
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proizvedenog komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i odvojenog prikupljanja selektivnog 

otpada i biootpada iz miješanog komunalnog otpada, odnosno smanjenje količine otpada za konačno 

odlaganje, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i ponovno korištenje (uporaba) uz poseban 

naglasak na edukaciju stanovništva i unapređenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom.  

 

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 
2018. do 2023. godine te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje 
zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara. 

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i 
prijedloga i komentara): 

        Zaključno do 13.05.2018. godine do 12,00 sati 

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Petrijanec 
www.petrijanec.hr ) 

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec, s naznakom 
„Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – “Nacrt plana gospodarenja otpadom za 
razdoblje od 2018. do 2023. godine,   E-mail: opcina@petrijanec.hr 

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i 
prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te 
očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine 
Petrijanec: www.petrijanec.hr 


