
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o 
načinu pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području Općine Štefanje 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Općina Štefanje 

Svrha dokumenta Donošenju ove Odluke pristupa se sukladno članku 
178. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom 
(NN, 84/21). Ovim putem omogućava se 
zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o 
gospodarenju otpadom i Zakonu o pravu na pristup 
informacijama, na uvid te dostavljanje mišljenja i 
primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, a sve 
radi upoznavanja javnosti s izmjenama vezanim uz 
način i uvjete pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području Općine Štefanje.  

Datum dokumenta prosinac 2021. 

Verzija dokumenta 1. 

Vrsta dokumenta izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 
Štefanje 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama  

- 
 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Općina Štefanje 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

- 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način?  

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje? 

 

 

 

 

 

 

 

DA https://www.stefanje.hr/odluke-o-
nacinu-pruzanja-javne-usluge-
sakupljanja-mijesanog-
komunalnog-i-biorazgradivog-
komunalnog-otpada-na-podrucju-
opcine-stefanje/    

Javna rasprava 
trajala je od 01. 
prosinca 2021. 
god.  do 01. 
siječnja 2022. 
godine 
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Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo ni 
jedno očitovanje ni primjedba predstavnika 
zainteresirane javnosti 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti na 
određene odredbe nacrta 

- 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala 
dodatne financijske troškove. 

 
Klasa:363-01/22-01/03 
Urbroj: 2110/03-03-22-1 
Štefanje, 05. siječnja 2022. godine  
 


