
POZIV JAVNOSTI  

ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O  

NACRTU  ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) prestao je važiti danom stupanja na 

snagu Zakona o gospodarenju otpadom koji je objavljen  u „Narodnim novinama“ broj 84/21 dana 23. srpnja 2021. godine  

 

Zakon o gospodarenju otpadom utvrđuje mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka 

otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe sirovina i 

poboljšanjem učinkovitosti uporabe sirovina te povećanjem recikliranja i ponovnog korištenja reciklata, što je nužno za prelazak na 

kružno gospodarstvo i osiguranje dugoročne konkurentnosti Republike Hrvatske i Europske unije. 

 

Odredbom članka 178. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od šest mjeseci od 

dana stupanja na snagu predmetnog Zakona donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, pa se 

stoga pristupilo izradi predložene odluke.  

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odluke o  načinu pružanja usluge sakupljanja 

komunalnog otpada dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, 

primjedbi i mišljenja. 

  

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

 

 

Od 17. prosinca 2021. godine do 16. siječnja 2022. godine 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

 Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg 

slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge  

sakupljanja komunalnog otpada ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr  
 

Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14,  6/14 i 4/21- pročišćeni tekst) 

izrađivač nacrta akta, nakon provedenog postupka javne rasprave  sastavlja izvješće  u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz 

rasprave te ga objavljuje na službenoj Internet stranici Grada.  

 

Varaždin, 17. prosinca 2021. 


