
IZVJEŠĆE O 

PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINETERSIRANOM JAVNOŠĆU 

 

 

 

Naslov dokumenta o kojem je 

savjetovanje provedeno 

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LOPAR ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. 

GODINE 

Vrijeme trajanja savjetovanja Savjetovanje je provedeno u trajanju od mjesec dana odnosno od 03. siječnja 2018. godine do 03. 

veljače 2018. godine. 

Cilj savjetovanja Cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u vezi s Nacrtom 

Plana gospodarenja otpadom Općine Lopar za razdoblje 2017. – 2022. godine. 

Objava akta Nacrt Plana bio je objavljen na Internetskim stranicama Općine Lopar www.opcina-lopar.hr. 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja 
Lopar Vrutak d.o.o. 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedbe javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opcina-lopar.hr/


PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI / PRIJEDLOGA 

Red. 

broj 

Naziv dionika (pojedinac, 

organizacija, institucija) 

Članak na koji se 

odnosi primjedba / 

prijedlog 

Tekst primjedbe / prijedloga Prihvaćanje / 

neprihvaćanje 

primjedbe ili 

prijedloga 

Razlozi prihvaćanja / 

neprihvaćanja 

primjedbe ili 

prijedloga 

1. Lopar Vrutak d.o.o. Cilj 1.3. Ulazni podaci koji prikazuju količine 

otpada za razdoblje 2012.-2016. 

godine ne odgovaraju stvarnim 

vrijednostima jer se za izračun 

 količine otpada koristila metoda 

volumen kamiona x koef. 0,35. Na 

taj način dolazilo se do grube 

procjene količine otpada koja je 

dostavljena izrađivaču plana. 

Izrađivač plana nije prihvatio 

dostavljene količine kao mjerodavne 

za izračun u PGO već je koristio 

metode izračuna prosječno 

proizvedenog otpada za područje 

općine Lopar gdje su kao reference 

uzeti podaci za prosjek na razini RH 

kao i prosjek PGŽ. Neprihvatljivo je 

za strateški dokument koristiti 

općenite metode jer generiraju 

ogromne pogreške. Izrađivač je u 

tablici 9. izračunao količinu otpada 

koja je prema našem iskustvu i 

izračunu premala, a i sam izrađivač 

je izračun iz tablice 9. demantirao u 

tablici 11.    

Primjedba se prihvaća Prihvaća se (na 

zahtjev komunalne 

tvrtke) korištenje 

količina koje su 

prijavljene u Registar 

onečišćavanja okoliša 

za prethodno 

razdoblje od strane 

Komunalne tvrtke za 

izračune procjena 

količina za dostizanje 

ciljeva (prema PGO 

RH), a sve u svrhu što 

realnijeg prikaza 

stanja na terenu 

(obzirom da se 

prikupljene količine 

komunalnog otpada 

ne važu).   

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na internetskim stranicama Općine Lopar, www.opcina-lopar.hr 

 

KLASA:351-01/18-01/01 

URBROJ:2169/02-03/1-18/01 

Lopar, 12. veljače 2018. godine 

http://www.opcina-lopar.hr/

