
OBRAZAC 
 IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta 
Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o 
komunalnom redu 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Grad Zlatar 

Svrha dokumenta 

Odlukom o komunalnom redu propisuje se: uređenje naselja; način 
uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge 
svrhe; uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, 
nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje 
vozila; održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene; mjere 
za provođenje Odluke kao što je određivanje uvjeta i načina 
davanja u zakup javnih površina, mjere za održavanje komunalnog 
reda koje poduzima komunalni redar, obveze pravnih i fizičkih 
osoba i prekršajne odredbe. 

Datum dokumenta 22.05.2019. 

Verzija dokumenta I. 

Vrsta dokumenta Izvješće  

Naziv nacrta zakona, drugog propisa  
Ili akta 

Odluka o komunalnom redu 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Vlade 

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara 
Gradonačelnik Grada Zlatara 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u postupak izrade 
odnosno u rad stručne radne skupine 
za izradu nacrta? 

-  

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 je 
vremena ostavljeno za savjetovanje?  
 
Ako nije, zašto? 

Da Internetska stranica Grada Zlatara 

Da www.zlatar.hr 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u 
razdoblju od 22.05.2019. do 22.06.2019. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja 

1. Udruga „Glasnik“ Zlatar (PRILOG 1) 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti na 
određene odredbe nacrta 

Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi – pročišćeni tekst („Narodne novine“ 19/13, 137/15, 
123/17) gradonačelnik je u obvezi dva puta godišnje podnijeti 
polugodišnje izvješće Gradskom vijeću Grada Zlatara o svom radu, 
a što ujedno uključuje i rad Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Zlatara. Također, podređeni službenik u obvezi je podnošenja 
izvješća nadređenom službeniku.  

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 
troškove 



 


