POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O PRIJEDLOGU
ODLUKE O KOMUNALNOM REDU PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA
ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Sukladno članku 130. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine br. 68/18, 110/18, 32/20) Grad Sveta Nedelja je u obvezi donijeti Odluku o
komunalnom redu, a u skladu člankom 104. istog Zakona.
Odredbom članka 130. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) propisana je obveza
jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnom redu u svrhu uređenja
naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju.
Stara Odluka o komunalnom redu (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 10/08) donesena
je 2008. godine. Slijedom navedenog, radi usklađenja predmetne Odluke sa Zakonom
o komunalnom gospodarstvu, potrebno donijeti novu Odluku.

CILJEVI PROVOĐENJA
SAVJETOVANJA

Predloženim nacrtom Odluke o komunalnom redu propisuje se uređenje naselja, način
uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Svete
Nedelje za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno
korištenje, te održavanje reda na tim površinama, uvjeti korištenja javnih parkirališta,
javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje
vozila, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, mjere za održavanje
komunalnog reda te prekršajne odredbe.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada, svrsishodno je provesti
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa
prijedlogom Odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane
javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo
prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.
Slijedom navedenoga dostavlja se Gradskom vijeću Prijedlog Odluke o
komunalnom redu na razmatranje i odlučivanje.

ROK ZA PODNOŠENJE
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I
PRIJEDLOGA
ADRESA I NAČIN
PODNOŠENJA MIŠLJENJA,
PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Od 11. svibnja 2020. godine do 10. lipnja 2020. godine.

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića
5, 10 431 Sveta Nedelja, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog
Odluke o komunalnom redu“ ili se dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail:
pitanja@grad-svetanedelja.hr

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj
25/13 i 85/15.) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta
dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu
javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa
zainteresiranom javnošću.

