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Temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za
odvojeno prikupljanje otpada (ZO-1/2015), objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, Općina Trpanj objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu interesa za nabavku kompostera

1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA
Predmet ovog poziva je javno prikupljanje prijava za iskaz interesa za nabavu kompostera od
350 l, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Trpanj, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13).
Komposteri služe za kompostiranje bio-otpada u kućanstvu, tako da se kompostirati može
zeleni otpad odnosno pokošena trava, ostaci voća i povrća, staro cvijeće, ljekovito bilje, talog
kave, filter vrećice od čaja, ali i smeđi otpad kao karton, kutije od jaja, zgužvani papir, suho
lišće, piljevina, slama i sijeno, grančice i kora od drveta.
Cilj ovog poziva je ispitivanje zainteresiranosti stanovnika za sudjelovanje u navedenom
Programu. Na temelju sakupljenih prijava o iskazu interesa za sudjelovanje. Općina Trpanj je
planirala financijska sredstva u proračunu za 2015. godinu, te će po raspisanom predmetnom
Javnom pozivu, a na temelju iskazanog interesa, od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), zatražiti potrebna financijska sredstva za neposredno
sufinanciranje nabave komunalne opreme-kompostera, na svom području.
2. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na predaju prijave za iskaz interesa za dobivanjem jednog kompostera bez naknade
imaju fizičke osobe:
-

s prebivalištem na području Općine Trpanj,
koje su podmirili sve obveze prema Općini Trpanj i
koji imaju stvarne potrebe i želje za korištenjem kompostera.

3. DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Podnositelji prijava na ovaj Javni poziv moraju priložiti cjelovito popunjeni i potpisani
Prijavni obrazac za Javni poziv za iskaz interesa i dostaviti uz naznaku:
„KOMPOSTERI 2015.godina“ poštom na adresu Općina Trpanj, Kralja Tomislava 41,
20240 Trpanj, ili osobno u pisarnicu Općine Trpanj, u uredovno radno vrijeme,
Svaki podnositelj prijave može podnijeti prijavu za jedan besplatni komposter.
Rok za dostavu prijava za iskaz interesa je zaključno s 06. ožujka 2015. godine.
Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

Općinski načelnik
Jakša Franković,

dipl.oec.

PRIJAVNI OBRAZAC ZA JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U
PROGRAMU USPOSTAVE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ U 2015.g. - KOMPOSTERI-

1. OSOBNI PODACI PODNOSITELJA:

Ime i prezime:
Adresa:
OIB:
Telefon /Mobitel:
E-mail:

Prilog:
preslika osobne iskaznice

______________________
(mjesto i datum)

____________________________
(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

