
   

REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADONAČELNIK 

 
 
KLASA: 351-01/18-01/6  
URBROJ: 2115/01-03-18-2 
Donji Miholjac,  09. travnja, 2018. 
 
 
Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 
73/l7.), članka ll. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“broj 25/13. i 85/15.) i 
članka 31. Statuta  Grada Donjeg Miholjca  („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 
7/09., 2/13., 6/13.  i 1/18.)  Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 
 

ZAKLJU ČAK 
o provedbi javnog uvida i savjetovanja s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja 

otpadom na području Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 2018.-2023. 
 

I. 
Plan gospodarenja otpadom Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 2018. - 2023. godine (u daljnjem 
tekstu: Plan gospodarenja otpadom) donosi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
((„Narodne novine“ broj 94/13. i 73/l7.) i Plana gospodarenja otpadom  
Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. („Narodne novine“ broj 3/17.). 
 

II. 
Obuhvat  Plana gospodarenja otpadom je administrativno područje Grada Donjeg Miholjca. 
 

III. 
Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom je Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene 
djelatnosti Grada Donjeg Miholjca.  
Stručni izrañivač Plana je H-PROJEKT d.o.o. Horvaćanska cesta 162. Zagreb,   
 

IV. 
Nacrt Plana gospodarenja otpadom javno se objavljuje radi pribavljanja mišljenja, prijedloga  
i primjedbi javnosti. 
Nositelj izrade provest će javni uvid i savjetovanje s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja 
otpadom u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 11.  travnja do 10. svibnja, 2018. godine. 
Nacrt  Plana gospodarenja otpadom objavit će se na web stranici Grada Donjeg Miholjca  
www.donjimiholjac.hr i u pisanom obliku izložiti u Upravnom odjelu za komunalne, gospodarske, 
društvene djelatnosti i stručne poslove, Vukovarska 1., Donji Miholjac, prvi kat. Mala sala, radnim 
danom od 8,00 do 15,00 sati. 
 

V. 
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt Plana mogu se dati zaključno s 10. svibnja,  2018. godine 
upisom na Obrazac izložen uz predmetni dokument u Upravnom odjelu za komunalne, 



gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove, dostavom popunjenog Obrasca na slijedeći 
način: 

• poštanskom dostavom na adresu Grad Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove, Vukovarska 1., Donji Miholjac 

• upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi na mjestu javnog uvida 
• putem pisarnice Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1., Donji Miholjac s naznakom: „PGO 

Donji Miholjac“ 
• elektronskom poštom na adresu graditeljstvo@donjimiholjac.hr 
• putem obrasca na mrežnoj stranici Grada Donjeg Miholjca. 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, s 
adresom podnositelja, te dostavljeni u navedenom roku, u protivnom se neće uzeti u razmatranje i 
neće biti sastavni dio izvješća o uvidu i savjetovanja s javnošću. 
 

GRADONAČELNIK: 
Goran Aladić, dipl.oec., v.r. 


