
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O  PRIJEDLOGU 

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE 

NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA  

NA PODRUČJU GRADA SVETA NEDELJA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA 

ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA 

Temeljem članka 36., stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“ br.94/13 i 73/17), predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave donijelo je 31.01.2018. godine Odluku o mjerama za sprečavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  

na području Grada Svete Nedelje. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(NN 14/19) propisane su dodatne ovlasti komunalnih redara, koje je potrebno 

na odgovarajući način uvrstiti u Odluku 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

Odlukom o Izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za sprečavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  

na području Grada Sveta Nedjelja izvršene su izmjene u dijelu koje se odnosi 

na postupanje komunalnog redara prilikom provedbe mjera za uklanjanje 

nepropisno odbačenog otpada. 

  

 

Odluka se odmah po donošenju dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i 

energetike, te se objavljuje u Glasniku grada Svete Nedelje i na web stranici 

Grada Svete Nedelje. 

Slijedom navedenoga dostavlja se Gradskom vijeću Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisno 

odbačenog otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na 

području grada Svete Nedelje na razmatranje i odlučivanje. 

 

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Od 11. svibnja 2020. godine do 10. lipnja 2020. godine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA MIŠLJENJA, 

PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante 

Starčevića 5, 10 431 Sveta Nedelja, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i 

mišljenja na  Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada  na području Grada Sveta Nedelja“  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. 
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