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Temeljem članka 22. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i 
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne 
novine“ br. 64/08) Grad Grubišno Polje, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, upućuje 

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI 

u Nacrt Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. 
do 2022. godine ( dalje u tekstu: Plan gospodarenja otpadom ). 

Plan gospodarenja otpadom donosi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19 ), te Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 
2017. do 2022. godine („Narodne novine“ br. 3/17). 

Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom je Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada 
Grubišnoga Polja, 43 290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1. 

Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom provest će se u periodu od 9. travnja do 9. svibnja 
2020., a zbog prisutne pandemije CVID-19 samo elektronski na Internet stranicama Grada Grubišnoga Polja 
www.grubisnopolje.hr  . 

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, 
primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana gospodarenja otpadom predati u elektronskom obliku putem objavljenog 
obrasca na Internetskoj stranici Grada Grubišnoga Polja www.grubisnopolje.hr/hr/akti-grada/gospodarenje-
otpadom/2820002359/  

  Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se poslati i poštom (uz obveznu naznaku „Primjedbe na Nacrt  
Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom“), na adresu: Grad Grubišno Polje, Upravni odjel za komunalne 
djelatnosti, Trg bana J. Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje, a moraju prispjeti na navedenu adresu najkasnije do 
9. svibnja 2020. godine do 15:00 sati, bez obzira na način dostave. 

Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom            
( ukoliko se šalje elektronski nije obavezno ), s adresom podnositelja i u navedenom roku dostavljeni nositelju 
izrade Plana gospodarenja otpadom, u protivnom se neće uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Izvješća o 
javnom uvidu. 

Po završetku javnog uvida izradit će se Izvješće o javnom uvidu u Nacrt Izmjena i dopuna Plana 
gospodarenja otpadom te će se isto objaviti na Internetskoj stranici Grada Grubišnoga Polja 
www.grubisnopolje.hr/hr/akti-grada/gospodarenje-otpadom/2820002359/    

Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 
73/1714/19 i 98/19 ) Prijedlog Plana gospodarenja otpadom dostavit će se na donošenje Gradskom vijeću 
Grada Grubišnoga Polja. 

Ova Obavijest objavit će se na Internetskoj stranici Grada Grubišnoga Polja 
www.grubisnopolje.hr/hr/akti-grada/gospodarenje-otpadom/2820002359/ i Oglasnoj ploči Grada Grubišnoga 
Polja. 
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