REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIĈKO-KRIŽEVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 351-01/18-01/06
URBROJ: 2137/11-18-24
Novigrad Podravski, 12. lipnja 2018.
Na temelju članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne Novine“ broj 80/13., 153/13.,
78/15. i 12/18) te članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti
u pitanjima zaštite okoliša („Narodne Novine“ broj 64/08), Općina Novigrad Podravski daje
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM UVIDU
o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom
Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2018. - 2023. godine
Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, javno je objavljen Nacrt Plana
gospodarenja otpadom Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2018. - 2023. godine (u daljnjem
tekstu: Plan)
Nacrt Plana objavljen je na internetskoj stranici Općine Novigrad Podravski www.novigradpodravski.hr, a javnosti je bio dostupan i u prostorijama Općine Novigrad Podravski. Poziv na javni
uvid je također emitiran u programu Podravskog radija za cijelog vremena trajanja javnog uvida.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja u svezi s planom mogli su se davati u roku od 30 dana od
dana objave plana, odnosno u razdoblju od 25. travnja 2018. do 25. svibnja 2018. godine dostavom
Obrasca za savjetovanja na adresu elektroničke pošte opcina-novigrad-podravski@kc.t-com.hr.
Tijekom ostavljenog roka pristigle primjedbe i obrazloženja kako slijedi:
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TEKST PRIMJEDBE / PRIJEDLOGA

- Na stranici 18. dokumenta netočno su
navedeni podatci o Poslovnoj zoni u
Novigradu Podravskom.
Obrazloženje: Poslovna zona u Novigradu
Podravskom je 2017. godine proširena i na
područje bivše asfaltne baze, o čemu postoji
Ugovor o darovanju nekretnina Ministarstva
državne imovine, kao i ranije Odluke o
proširenju poslovne zone. Također, netočni
su i podaci o poduzetnicima koji djeluju na
području poslovne zone, o čemu u Općini
Novigrad Podravski postoje i točni podatci.
Navedeno je potrebno ispraviti.

RAZLOZI ZA
PRIHVAĆANJE /
PRIHVAĆANJE /
NEPRIHVAĆANJE
NEPRIHVAĆANJE
PRIMJEDBE /
PRIJEDLOGA /
PRIJEDLOGA
PRIMJEDBE
- djelomično
- navedeno u PGO-u u
prihvaćeno
dijelu koji se odnosi na
Na stranici 18. dokumenta
podatke
netočno
o poduzetnicima
su navedeni podatci o Poslo
koji djeluju na području
poslovne zone, dok za dio
o proširenju poslovne zone
primjedba nije prihvaćena
budući da je Općinsko
vijeće Općine Novigrad
Podravski na 16. sjednici
održanoj 7. prosinca 2014.
godine donijelo Odluku o
osnivanju Poduzetničke
zone Novigrad Podravski
sa taksativno navedenim
česticama koje ne
obuhvaćaju područje bivše
asfaltne baze koja tada još

2.

Mladen
Mađer

3.

4.

- Na stranici 20. dokumenta treba obavezno
treba navesti činjenicu da je Općina u
realizaciji projekta izgradnje reciklažnog
dvorišta do čije uspostave će koristi
reciklažno dvorište kojim upravlja GKP
Komunalac.
Obrazloženje: Još 2015. godine ishođena je
građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog
dvorišta, a ove godine je projekt i prijavljen
za sufinanciranje, te nema nikakvih zapreka
da projekt bude kao takav i realiziran, pa je to
svakako korisno navesti u PGO-u, kao točnu
lokaciju reciklažnog dvorišta.
Nadalje, kroz cijeli dokument se proteže
podatak da je planirana izgradnja reciklažnog
dvorišta, što je netočno, jer bi trebalo pisati
da je izgradnja reciklažnog dvorišta u
realizaciji, što je točnije naveden podatak, pa
smatramo da bi isto trebalo ispraviti kroz
cijeli dokument (planira se nešto o čemu ne
postoji još nikakva dokumentacija, već je
riječ samo o planu, dok je Općina s ovim
projektom već u fazi realizacije).
Na stanici 22. dokumenta navedeno je da
Općina Novigrad Podravski provodi akciju
prikupljanja otpadom pod nazivom „Zelen
čistka“, što je točno, unazad zadnjih nekoliko
godina, dok je kod istog navoda izostala
činjenica da se ista akcija ove godine na
području Općine Novigrad Podravski nije
provela, pa takav podatak nije u potpunosti
točan i isti treba ispraviti. Nije niti razvidno
planira li se ta akcija i u budućim godinama, a
budući da se dokument donosi za duže
razdoblje, bilo bi dobro navesti točne
podatke.
Na stranici 23. dokumenta navedeno je da
Općina ne provodi izobrazno- informativne
aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom
što je netočno.
Obrazloženje: Općina Novigrad Podravski je
u nekoliko navrata prijašnjih godina
informirala cjelokupno stanovništvo Općine o
gospodarenju otpadom, kao i o odvojenom
skupljanju otpada putem zelenih otoka i
putem mjesnog glasila „Novogradec“ kao i
putem postavljenih obavijesti mještanima
Općine na svim oglasnim pločama Općine, te
u dogovoru sa GKP Komunalac Koprivnica,
koji su putem pisanih obavijesti na formatu
papira A4, uz dostavu računa za odlaganje
komunalnog otpada, dostavljane na kućne
adrese svih korisnika, a sadržavale su brojne
obavijesti i informacije o korištenju
reciklažnog dvorišta, razvrstavanju otpada,
odvozu otpada i sl. Ista metoda dostave
informacija o otpadu se i danas koristi. Ovaj
netočan navod također treba ispraviti.

- nije prihvaćeno

nije bila u vlasništvu
Općine te Odluka o
proširenju poslovne zone
još nije donesena.
- navod u PGO-u je točan
jer Općina Novigrad
Podravski nema svoje
reciklažno dvorište, već
koristi reciklažno dvorište
kojim upravlja GKP
Komunalac d.o.o. na adresi
Ulica Adolfa Daničića 5,
Koprivnica, a izgradnja
reciklažnog dvorišta je u
planu, a ne u fazi
realizacije iako je projekt
prijavljen za
sufinanciranje, ali još nije
odobren tako da i nije u
fazi realizacije.

- nije prihvaćeno

- navod u PGO-u je točan
jer se akciju prikupljanja
otpadom pod nazivom
„Zelen čistka“ provodi
svake godine te će se
provesti i ove i narednih
godina.

- prihvaćeno

- navedeno u PGO-u

