Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju
sa zainteresiranom javnošću
Naslov dokumenta
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje

Svrha dokumenta

Naziv nacrta zakona, drugog
propisa ili akta
Naziv tijela nadležnog 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?

Dodatno
savjetovanje/obavještavanje
javnosti
Troškovi provedenog
savjetovanja
Datum sastavljanja Izvješća

Plan gospodarenja otpadom Grada Daruvara za
razdoblje 2017. – 2022. godine
Grad Daruvar
Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne djelatnosti
Izrada Plana gospodarenja otpadom određeni su
odredbom članka 28. stavka 5. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,
73/17). Jedinica lokalne samouprave dužna na
svom području osigurati uvjete i provedbu
propisanih mjera gospodarenja otpadom i to
donošenje i provedbu Plana gospodarenja
otpadom jedinice lokalne samouprave.
Plan gospodarenja otpadom Grada Daruvara za
razdoblje 2017. – 2022. godine
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.
- Obavijest o Javnom uvidu u Nacrt Plana bila
je objavljena u tiskanom regionalnom izdanju
Večernjeg lista 17. siječnja 2018. godine
- Nacrt Plana bio je objavljen je na internetskoj
stranici Grada Daruvara, www.daruvar.hr
- Nacrt Plana bi je izložen u Velikoj vijećnici
Grada Daruvara
Javni uvid trajao je od 17. siječnja 2018. godine
do 16. veljače 2018. godine
Dana, 19. veljače održana je Javna tribina o
Planu gospodarenja otpadom Grada Daruvara za
razdoblje 2017. – 2022. godine u Mjesnom domu
u Gornjem Daruvaru
Nema
25. veljače 2018. godine

Tijekom Javnog uvida pristigle su sljedeće primjedbe:

R.br

1.

Naziv
dionika

Zdenko

Primjedba/prijedlog

Navodi kako se uvidom u

Prihvaćanje
/neprihvać
Razlozi
anje
prihvaćanja/neprihvaća nja
primjedbe
primjedbe ili prijedloga
ili
prijedloga
Ne prihvaća U poglavlju 3.2.3 Planirani

Jilek

Plan nije moglo ustanoviti
gdje će biti lokacija za
deponiranje svih vrsta
otpada nakon zatvaranja
deponija „Cerik“ u
Gornjem Daruvaru.

Zahtjeva Javnu raspravu
u Mjesnom odboru Gornji
Daruvar
2.

Stjepan
Trkač

Predlaže da se u Plan
navede analiza cijene
odvojenog razvrstavanja
otpada, odnosno predlaže
Tehnix-ov kamion za
razvrstavanje otpada

3.

Milica
Horak

Predlaže
zatvaranje
„Cerik“.

4.

Horak
Marica

5.

Mirko
Horak

6.

Tamara
Horak

„Naše šume i priroda
trebale bi ostati čiste. Naš
zrak bi isto trebao ostati
čist, a ne smrditi“
Navodi kako je obećano
da će se odlagalište
„Cerik“ zatvoriti, no ovim
dokumentom se
produžuje rad, kako se
odlagalište sve više širi i
kako je njegova
udaljenost od prvih kuća
50 metara, kako prijeti
mogućnost zaraza, kako
je postojeće odlagalište
slabo održavano,
oborinske vode odlaze u
neočišćene kanale te da
azbestne ploče nisu
adekvatno sanirane, te se
ne slaže da spomenuto
odlagalište bude u
budućnosti u njegovoj
okolini
Navodi
kako
bi
se
odlagalište „Cerik“ trebalo
zatvoriti jer je preblizu
kuća i rijeke. Navodi kako
je ono otvoreno i da se
širi, kako životinje i vjetar

se

Prihvaća se
Ne prihvaća
se

objekti i oprema za
gospodarenje otpadom opisani su planirani objekti i
oprema za zbrinjavanje
otpada s područja Grada
Daruvara

Javna rasprava održana je
19. veljače 2018. godine
Cijena odvojenog
razvrstavanja otpada nije
predmet Plana gospodarenja
otpadom.

Ne prihvaća
se

Specifikacija opreme za
odvojeno razvrstavanje
otpada nije predmet Plana
gospodarenja otpadom.
Sanacija i zatvaranje
odlagališta „Cerik“ nije
predmet Plana gospodarenja
otpadom.
Prijedlog nije predmet Plana
gospodarenja otpadom.

Ne prihvaća
se

Prijedlog nije predmet Plana
gospodarenja otpadom.

Djelomično
se prihvaća

Planom gospodarenja
otpadom Grada Daruvara za
razdoblje 2017. – 2022.
godine planirano je uvođenje
odvojenog prikupljanja
otpada „na kućnom pragu“,

saniranje
i Ne prihvaća
odlagališta se

7.

8.

Ranka
Horak

Općina
Sirač

raznose smeće okolo, a
da se ljeti osjeti smrad.
Predlaže da se uvede
razvrstavanje i recikliranje
i da se uvedu stroge
kontrole, te da treba
smanjiti korištenje papira i
plastike
i
da
treba
informirati
društvo
o
zamjenskim materijalima i
višekratnoj upotrebi.
Navodi da Plan nema
Ne prihvaća
zakonsku osnovu jer
se
Rješenje o okolišnoj
dozvoli za odlagalište
„Cerik“ prestaje važiti
krajem 2018. godine, te
navodi da mještani
Gornjeg Daruvara ne
moraju plaćati odvoz
otpada dok god je otvoren
deponij „Cerik“, na temelju
Zapisnika sa sastanka
Mjesnog odbora Gornjeg
Daruvara s
predstavnicima
komunalnog poduzeća
Darkom d.o.o. i Grada
Daruvara održanog 27.
siječnja 2004. godine
Uvidom u Plan
Prihvaća se
gospodarenja otpadom
utvrđeno je kako se
izgradnja reciklažnog
dvorišta predviđa samo za
mještane Grada
Daruvara, dok su mještani
i područja ostalih JLS koje
gravitiraju Gradu
Daruvaru izostavljena, te
da bi se trebalo izmijeniti,
odnosno uskladiti s
potpisanim Sporazumom
od 27. svibnja 2014.
godine, odnosno
donesenom Odlukom od
18. kolovoza 2015.
godine.

odnosno biootpada, papira,
plastike, stakla, tekstila,
metala.

U tijeku je dopuna okolišne
dozvole za odlagalište
„Cerik“, kojom će se produžiti
njegov rad do otvaranja
centra za gospodarenje
otpadom kojem će gravitirati
područje Daruvara.

Cijena odvoza otpada nije
predmet Plana gospodarenja
otpadom.

Sukladno Sporazumu KLASA:
361-01/14-01/3,
UR.BROJ:
2111/01-02-2/1-14-1, od 27.
svibnja 2014. godine, odnosno
Odluci KLASA: 361-01/14-01/3,
UR.BROJ: 2111/01-02-02/1-159 od 18. kolovoza 2015. godine,
koji su doneseni od strane
Grada Daruvara, Općine Sirač,
Općina Dežanovac, Općina
Končanica, Općina Đulovac, u
konačnoj
verziji
Plana
gospodarenja otpadom naznačit
će se da će se reciklažno
dvorište koristiti i za potrebe
susjednih Općina.

