OPĆINA VILJEVO
objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
za nacrt prijedloga akta
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
Predlagatelj: Općinski načelnik (temeljem članaka 31. Statuta Općine Viljevo)
Pravna osnova: članak 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj: 66/18 i 110/18)
Obrazloženje
Odredbom članka 130. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (u daljnjem
tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijet odluku o
komunalnom redu iz članka 104. stavka 1. Zakona u roku od godine dana od dana
stupanja na snagu Zakona.
Odredbom članka 104. Zakona propisano je kako odluku o komunalnom redu donosi
predstavničko tijelo jedinice lokane samouprave u svrhu uređenja naselja te
uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju kojom se propisuje:
-

-

-

uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada
u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne
namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata,
spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih
uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim
zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i
glavnog projekta,
način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu
jedinica lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i
njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema
posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te
održavanje reda na tim površinama,
uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih
površina javne namjene za parkiranje vozila,
održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje
snijega i leda s tih površina.

Nadalje, istim člankom je određeno kako se navedenom odlukom propisuju mjere za
provođenje te odluke kao što je određivanje uvjeta i način davanja u zakup površina
javne namjene, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni
redar, obveze fizičkih i pravnih osoba i prekršajne odredbe.
Sukladno gore navedenom, Općina Viljevo dužna je donijeti Odluku o komunalnom
redu (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja sa novim Zakonom koji je stupio na
snagu dana 04. kolovoza 2018. godine.
U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Općina Viljevo, pri donošenju Odluke, provodi
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnošću s Nacrtom

prijedloga Odluke i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane
javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni i u
konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.
Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 24. travnja 2019. godine te
završava zaključno s danom 03. svibnja 2019. godine koji je ujedno i krajnji rok za
dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:
info@viljevo.hr

