
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, 
broj 25/13. i 85/15.) te članka 30. Statuta Općine Cerovlje ("Službene novine Grada Pazina" 
broj 11/09., 7/13. i 19/14.), Općinski načelnik Općine Cerovlje je dana 02. studenog 2017. 
godine donio 

 
 

Z A K L J U Č A K 
o upućivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 

2017. – 2022. godine na savjetovanje s javnošću 
 

 
1. Utvrđuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 2017. – 

2022. godine, u nastavku: nacrt Plana. 
 

2. Nacrt Plana upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana, od 02. studenog do 
04. prosinca 2017. godine.    
 

3. Tijekom trajanja javne rasprave, Nacrt Plana je izložen na javni uvid u prostorijama  
Općine Cerovlje, Cerovlje 12 te na internet stranici Općine Cerovlje – www.cerovlje.hr  

4. Obavijest o održavanju javne rasprave o Nacrtu Plana objavljuje se na oglasnim 
pločama Općine Cerovlje i na internet stranici Općine Cerovlje www.cerovlje.hr . 
Obavijest sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u Nacrt Plana, poziv 
zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se 
dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana. 

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe o Nacrtu Plana fizičke i pravne osobe mogu do 04. 
prosinca 2017. godine dostavljati Jedinstvenom upravnom odjelu, a razmatrat će se 
isključivo one koje se odnose na Nacrt Plana. 

Mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, odradit 
će nositelj izrade Plana i o tome pripremiti izvješće. 

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
 
KLASA: 351-01/17-01/01 
URBROJ: 2163/06-01-01-17-16 
Cerovlje, 02. studeni 2017. 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE 
 

Emil Daus, v.r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine 
Cerovlje za razdoblje 2017. – 2022. godine 

 
 
Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne 

novine”, broj 94/13. i 73/17.), a temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
za razdoblje 2017. - 2022. (“Narodne novine”, broj 3/17.), Općina Cerovlje objavljuje Javnu 
raspravu o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 2017. – 2022. 
godine. 

 
Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 

2017. – 2022. godine trajat će 30 dana, od 02. studenog do 04. prosinca 2017. godine radi 
pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. 

 
Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i Nacrt predmetnog Plana 

mogu se pogledati i preuzeti na ovoj stranici. 
 
Rok za dostavu prijedloga, mišljenja i primjedbi je do 04. prosinca 2017. godine. 
 
Prijedloge, mišljenja i primjedbe na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom 

Općine Cerovlje za razdoblje 2017. – 2022. godine, može se dostaviti putem pošte ili osobno 
na adresu Općine Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje ili slanjem maila na adresu 
opcina@cerovlje.hr . 

 
 
 

 
 
 

ZAKLJUČAK o upućivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 2017. - 2022. 
na savjetovanje s javnošću 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CEROVLJE za razdoblje 2017. - 2022. godine 

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu: Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje ili 
putem maila: opcina@cerovlje.hr , najkasnije do 04. prosinca 2017. godine. 

 
 
 
 
 
 
 

OBRAZAC 
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI AKTA 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Plan gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 2017. – 2022. 
godine 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Općina Cerovlje i tvrtka Eko Adria d.o.o. Pula 

Razdoblje savjetovanja (početak i 
završetak) 

Od 02. studenog  2017. do 04. prosinca 2017.   

Ime/naziv sudionika/ce 
savjetovanja (pojedinac, udruga, 
ustanova i sl.) koji/a daje svoje 
mišljenje i primjedbe na nacrt 
zakona, drugog propisa ili akta 

 

Tematsko područje i brojnost 
korisnika koje predstavljate, 
odnosno interes koji zastupate 

 

Načelni komentari na predloženi 
nacrt 

 

Primjedbe, komentari i prijedlozi 
na pojedine članke nacrta zakona, 
drugog propisa ili dijelove akta 

 

Ime i prezime osobe/a koja je 
sastavljala primjedbe i komentare 
ili osobe ovlaštene za zastupanje 
udruge, ustanove i sl. 

 

Kontakti E-mail: 

Telefon:  

Datum dostavljanja obrasca  


