GRAD BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv nacrta Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta
Stvaratelj Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta, tijelo
koje provodi
savjetovanje
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Nacrt
prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
Člankom 16. stavkom 2. Zakona o komunalnom redarstvu („Narodne novine“, broj
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04.,
38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 36/15.; dalje
u tekstu: ZKG-a) propisano je da je u cilju pobližeg uređenja odnosa u komunalnom
gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno donijeti
odluku o komunalnom redu i mjere za njegovo provođenje, dok je stavkom 2.
propisano da se odlukom o komunalnom redu propisuju naročito odredbe o: uređenju
naselja, održavanju čistoće i čuvanju javnih površina, skupljanju, odvozu i
postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju
protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene
odredbe.
Člankom 26. stavkom 1. točkom 3. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15. i 2/18.)
propisano je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Biograda na Moru.
II. PRIKAZ STANJA I PROMJENE
Važeću Odluku o komunalnom redu donijelo je Gradsko vijeće Grada Biograda na
Moru 2009. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/09.), a ista je
tijekom godina prošla nekoliko izmjena objavljenih u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“ broj 4/10., 11/13., 5/15. i 2/18.). S namjerom da se uredi pitanje
izlaganja i prodaje robe na ukrasno-izložbenim prodajnim pultovima, stalcima,
vitrinama, reklamama i sl. ispred poslovnih prostora, posebno na području stare
gradske jezgre, predlaže se donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
kako je predloženo u prijedlogu Odluke.

Mjesec stvaranja
dokumenta
Je li nacrt bio
objavljen na
internetskim
stranicama ili na
drugi odgovarajući
način?
Ako jest, kada je
nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj
stranici i koliko

lipanj 2018. godine

Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu objavljen je na
internetskoj stranici Grada Biograda na Moru http://www.biogradnamoru.hr/pristupinformacijama/otvorena-savjetovanja

Javno savjetovanje trajalo je osam (8) dana te je bilo otvoreno od 28. svibnja 2018. do 5.
lipnja 2018. godine.
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vremena je
ostavljeno za
savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici
zainteresirane
javnosti dostavili
svoja očitovanja
odnosno primjedbe?
Troškovi provedenog
savjetovanja
Tko je i kada izradio
izvješće o
provedenom
savjetovanju?

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
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