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SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU UZ 

Odluku o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

- izvješće o provedenom savjetovanju -  

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, 

drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09.) provedeno je savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću. 

Osnovni podaci o provedenom savjetovanju:  

Naziv dokumenta: Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu. 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje: Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka 

 

Svrha dokumenta: Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13. i 

73/17.) propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti odluke o komunalnom redu 

donesene na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 

128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 

153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.), u dijelu koji se odnosi na skupljanje, odvoz i postupanje 

sa sakupljenim komunalnim otpadom s odredbama Zakona i Uredbe. Predmetnim izmjenama 

Odluke o komunalnom redu iz Odluke o komunalnom redu brišu se sve odredbe koje se odnose na 

skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom budući će se navedeno 

regulirati Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada. 

 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad 

stručne radne skupine za prijedloga? - 

 

Je li prijedlog bio objavljen na internetskim stranicama i na drugi odgovarajući način? Ako 

jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za 

savjetovanje?  
O prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu održano je javno savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr od 11.1.2018. 

godine do 18.1.2018. godine. U navedenom razdoblju nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog. 

 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja? - 

Razlozi prihvaćanja/ neprihvaćanja - 

Troškovi provedenog savjetovanja: Nije bilo znatnih troškova vezanih za savjetovanje. 

        

       PROČELNIK 

 

               Nenad Miletić, dipl.ing. 
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