
POZIV 

na sudjelovanje u savjetovanju 

sa zainteresiranom javnošću 

o 

NACRTU ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA U OKVIRU 

SUSTAVA ODVODNJE VALPOVO-BELIŠĆE-MARIJANCI 

Na području sustava odvodnje koji obuhvaća aglomeraciju koju čine naselja s područja Grada Valpova: 

Valpovo, Šag, Nard, Marjančaci, Ivanovci, Zelčin i Harkanovci, Grada Belišća: Belišće, Bistrinci, 

Kitišanci, Gat, Veliškovci, Tiborjanci, Bocanjevci, Gorica Valpovačka i Općine Marijanci: Marijanci, 

Črnkovci, Bočkinci, Čamagajevci, Kunišinci, Brezovica i Marjanski Ivanovci, stvorene su pretpostavke 

za donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Valpovo-Belišće-Marijanci. 

Aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da 

se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili 

do krajnje točke ispuštanja u prijemnik. U slučaju da se aglomeracija prostire na području više jedinica 

lokalne samouprave, odluku o odvodnji otpadnih voda donosi jedinica područne (regionalne) 

samouprave. 

Budući da je riječ o planskom dokumentu kojim se uređuju pitanja kojima se neposredno ostvaruju 

potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području 

Županije, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. 

i 85/15.) provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Postupak savjetovanja provest 

će se, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, 

drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.), stavljanjem Nacrta Odluke na internetske 

stranice Osječko-baranjske županije s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom ili u pisanom 

obliku dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu. 

Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od  17. veljače 2017. godine do 20. ožujka 2017. godine. 

Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 

Osječko-baranjske županije. 

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni 

Nacrt Odluke i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju.  

- Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Valpovo-Belišće-Marijanci 

- Obrazac sudjelovanja u savjetovanju  

 

http://www.obz.hr/hr/pdf/savjetovanje_sa_zainteresiranom_javnoscu/2017/prijedlog_zakljucka_o_utvrdjivanju_nacrta_odluke_o_odvodnji_za_javnost.pdf
http://www.obz.hr/hr/pdf/savjetovanje_sa_zainteresiranom_javnoscu/2017/obrazac_savjetovanja_odluka_odvodnja_otpadnih_voda.pdf

