
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI  

u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Đurmanec  

 za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću  

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Đurmanec  

za razdoblje od 2017. do 2022. godine  

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta / provedbu savjetovanja  

Općina Đurmanec, 

Upravni odjel   

Razlozi za donošenje akta i ciljevi 

koji se njime žele postići uz sažetak 

ključnih pitanja 

Pravni temelj za donošenje Plana gospodarenja otpadom 

Općine Đurmanec  za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

je Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 

94/13) i Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 

2017-2022. (NN br. 3/17). 

Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom su: temeljem 

članka 28. stavka 5. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svom 

području osigurati donošenje i provedbu plana 

gospodarenja otpadom, prestao je važiti Plan 

gospodarenja otpadom Općine Đurmanec usvojen 2008. 

godine, donošen je Plan gospodarenja otpadom RH za 

razdoblje 2017.-2022. godine, to je dokument potreban za 

učinkovito gospodarenje otpadom i unapređenje sustava 

gospodarenja otpadom na području općine.  

Planom je potrebno obuhvatiti teritorij određen 

administrativnim granicama općine Đurmanec, te izvore 

komunalnog i njemu sličnog otpada za razdoblje od  

2017.-2022. godine. Programska polazišta sadržana su u 

zakonskim okvirima Europske unije i Republike Hrvatske, 

dokumentima gospodarenja otpadom, prostorno-planskom 

dokumentacijom i pravnim aktima Općine.  

Osnovno polazište je usklađenje sa Planom gospodarenja 

otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne 

novine“ broj 3/17), kao planom višeg reda. 

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Općine Đurmanec 

proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i 

obvezama koje proizlaze iz Plana gospodarenja otpadom u 

Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017.- 2022. godine: 

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom 

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama 

otpada 

- sanirati lokacije onečišćene otpadom 

-kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti 

- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom. 

  

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

Internetska stranica Općine: 

http://www.djurmanec.hr/savjetovanja-s-javnoscu/ 



Razdoblje provedbe savjetovanja Javno savjetovanje provedeno je u razdoblju od 10. 

studenoga 2017. do 11. prosinca 2017. godine. 

Pregled osnovnih pokazatelja  

uključenosti savjetovanja s javnošću  

Nije bilo dostavljenih prijedloga niti mišljenja. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 

mišljenja i prijedloga s 

obrazloženjem razloga za 

neprihvaćanje  

- 

Troškovi provedenog savjetovanja - 

Izvješće izradio Miro Pavić, iur. 

Mjesto i datum Đurmanec, 13. prosinca 2017. 
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IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI  

u postupku izrade i donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine  

 za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću  

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine  za 

razdoblje od 2017. do 2022. godine  

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta / provedbu savjetovanja  

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo   

Razlozi za donošenje akta i ciljevi 

koji se njime žele postići uz sažetak 

ključnih pitanja 

Pravni temelj za donošenje Plana gospodarenja otpadom 

Grada Krapine  za razdoblje od 2017. do 2022. godine je  

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) 

i Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017-2022. 

(NN br. 3/17). 

Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom Grada 

Krapine su: temeljem članka 28. stavka 5. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne 

samouprave dužne su na svom području osigurati 

donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom, 

prestao je važiti Plan gospodarenja otpadom Grada 

Krapine usvojen 2008. godine, donošen je Plan 

gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. 

godine, to je dokument potreban za učinkovito 

gospodarenje otpadom i unapređenje sustava 

gospodarenja otpadom na području Grada Krapine.  

Planom je potrebno obuhvatiti teritorij određen 

administrativnim granicama Grada Krapine, te izvore 

komunalnog i njemu sličnog otpada za razdoblje od  



2017.-2022. godine. Programska polazišta sadržana su u 

zakonskim okvirima Europske unije i Republike Hrvatske, 

dokumentima gospodarenja otpadom, prostorno-planskom 

dokumentacijom i pravnim aktima Grada Krapine.  

Osnovno polazište je usklađenje sa Planom gospodarenja 

otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne 

novine“ broj 3/17), kao planom višeg reda. 

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Grada Krapine 

proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i 

obvezama koje proizlaze iz Plana gospodarenja otpadom u 

Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017.- 2022. godine: 

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom 

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama 

otpada 

- sanirati lokacije onečišćene otpadom 

- kontinuirano provoditi izobrazno-informativne 

aktivnosti 

- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom. 

  

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

Internetska stranica Grada Krapine: 

 http://www.krapina.hr/informacije/savjetovanja-s-

javnoscu/savjetovanja-u-tijeku 

http://www.krapina.hr/natjecaji/2908-javna-rasprava-o-

nacrtu-plana-gospodarenja-otpadom-za-podrucje-grada-

krapine-za-razdoblje-od-2017-2022-godine 

Razdoblje provedbe savjetovanja Internetsko savjetovanje provedeno je u razdoblju od 

10.11.2017. do 11.12.2017.  

Pregled osnovnih pokazatelja  

uključenosti savjetovanja s javnošću  

Nije bilo dostavljenih prijedloga niti mišljenja. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 

mišljenja i prijedloga s 

obrazloženjem razloga za 

neprihvaćanje  

- 

Troškovi provedenog savjetovanja - 

Izvješće izradila Snježana Pelin 

Mjesto i datum Krapina, 12.12.2017. 

 

 

                      PROČELNIK:  

                                                                                                             Snježana Pelin, dipl.ing.arh.  
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