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KLASA: 011-01/17-01/02 

URBROJ: 2178/28-01-17-4 

Gornja Vrba, 20. 10. 2017. 

 

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 

broj 25/13 i 85/15), članka 40.  Statuta Općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije br. 9/09, 09/11 i 3/13“)  upućuje se 

 

J A V N I   P O Z I V 

za savjetovanje s javnošću pri donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za 

razdoblje 2017. -2022. godine., putem svoje internetske stranice, objavom njegovog nacrta. 

 

         Sukladno čl. 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (94/13) definirano je da 

Plan gospodarenja otpadom općine donosi predstavničko tijelo JLS za razdoblje od 6 

godina. Osnovni je dokument o gospodarenju otpadom za razdoblje 2017-2022. godine, 

usklađen je sa Strategijom gospodarenja otpadom RH, Planom gospodarenja otpadom 

RH,Nacionalnom strategijom zaštite okoliša kao i Programima zaštite okoliša. Općina je 

također dužna ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela područne samouprave 

nadležnog za poslove zaštite okoliša.       

 Svrha donošenja ovog Plana gospodarenja otpadom je definiranje ciljeva, mjera, 

aktivnosti i rokova za provođenje istih, kao i planiranje potrebnih financijskih sredstava za 

provođenje mjera iz Plana. Plan se donosi za razdoblje od 6 godina, a njegove izmjene prema 

potrebi. Planom gospodarenja otpadom se određuje i usmjerava gospodarenje otpadom, 

analizira postojeće stanje te daju smjernice za njegovo unapređenje.    

 Svi prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se samo i isključivo u pisanom obliku 

na popunjenom propisanom obrascu na e-mail adresu: opcina.gornja.vrba@sb.t-com  ili na 

fax: 035 456 103 zaključno do 10.11. 2017. godine.     

 Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni 

prijedlog Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba na donošenje. 

                                                                                        

      Općina Gornja Vrba 

                                     Općinski načelnik: 

          IVAN VULETA, dipl.ing. 

 

 

 PRILOG: 

 Plan gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba 

 Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju – Plan gospodarenja 

otpadom Općine Gornja Vrba 2017. – 2022. god. – pdf 
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