POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU
PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANA JAVNE
USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SVETE NEDELJE PUTEM INTERNETSKOG
SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(Narodne novine br. 94/13 i 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim
otpadom (Narodne novine broj 50/17) na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada
Svete Nedelje održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donesena je Odluka o
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje (dalje u
tekstu: Odluka).
Izradi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke pristupilo se u svrhu
optimizacije zadanih mjera i postupaka utvrđenih prvotnom Odlukom.
Cilj donošenja ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, i ekonomski
učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području grada Svete
Nedelje, u skladu s načelima održivog razvoja te zaštite okoliša i javnog
interesa.

CILJEVI PROVOĐENJA
SAVJETOVANJA

Osnovni cilj savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane
javnosti

ROK ZA PODNOŠENJE
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I
PRIJEDLOGA

ADRESA I NAČIN
PODNOŠENJA MIŠLJENJA,
PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Od 15. studeni 2018. godine do 30. studenog 2018. godine.

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića
5, 10 431 Sveta Nedelja, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt
prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružana javne usluge

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području grada Svete Nedelje“ ili se dostavljaju elektroničkom poštom
na e-mail: pitanja@grad-svetanedelja.hr

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj
25/13 i 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta
dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu
javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa
zainteresiranom javnošću.

