
IZVJEŠĆE 
O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog 

 
Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta/provedbu savjetovanja 
 

Grad Novi Vinodolski 
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje 

 
Razlozi za donošenje akta i ciljevi 

koji se njime žele postići 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 
Republike Hrvatske broj 12/13 i 18/14) propisano je da su jedinice 
lokalne samouprave dužne u roku od tri mjeseca od dana stupanja 
na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne 
novine Republike Hrvatske broj 50/17), a koja je stupila na snagu 
01. studenog 2017. godine, donijeti Odluku o načinu pružanja 
javnih usluga prikupljanja miješanog komunlanog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada. Dakle rok za donošenje 
predmetne Odluke je 01. veljače 2018. godine. 
Predloženom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način pružanja javne 
usluge prikupljanja miješanog i komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja 
otpadnog papira, metala, stakla, plastike, problematičnog otpada, 
te glomaznog otpada na području Grada Novi Vinodolski. 

Objava dokumenata za 
savjetovanje 

http://www.novi-vinodolski.hr/2018/01/17/savjetovanje-nacrt-
prijedloga-odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-prikupljanja-
mijesanog-komunalnog-otpada-i-biorazgradivog-komunalnog-

otpada-na-podrucju-grada-novog-vinodolskog/ 

Razdoblje provedbe savjetovanja 17. siječnja – 24. siječnja 2018. godine 

 
Pregled osnovnih pokazatelja 

uključenosti savjetovanja s 
javnošću 

U postupku Savjetovanja pristigle su primjedbe Komunalnog 
trgovačkog društva Ivanj d.o.o., davatelja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s 

obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje 

PRIMJEDBE KTD-a IVANJ d.o.o. PRISTIGLE DANA 24. 
SIJEČNJA 2018. GODINE: 
Primjedbe i prijedlozi KTD-a Ivanj d.o.o. nalaze se u PRILOGU 
1. ovog Obrasca. 
 
OČITOVANJE GRADA NOVOG VINODOLSKOG: 
Grad Novi Vinodolski prihvaća podnesene primjedbe i prijedloge 
Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., uz tehničke i 
nomotehničke izmjene, a kako je navedeno u PRILOGU 1. ovog 
Obrasca. 
  
 

Ostali oblici savjetovanja s 
javnošću 

- 

Troškovi provedenog savjetovanja Nema troškova. 



Tko je i kada izradio izvješće o 
provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: 
 

DINO STOŠIĆ, v.r. 
 
 

Datum: 
 
 

25. siječnja 2018. godine 
 
 

 
KLASA: 030-01/18-10/1 
URBROJ: 2107/02-05-18-4 
 
Novi Vinodolski, dana 25. siječnja 2018. godine 
 
 
  


