
 

OBRAZAC  

Izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću 

Naziv nacrta akta za koje je provedeno 

savjetovanje 
Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu 

Naziv upravnog odjela nadležnog za 

izradu nacrta / provedbu savjetovanja 
Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 

žele postići donošenjem akta  

 Pravna osnova za donošenje ove odluke temelji se 

na odredbi članka 104. stavka 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18, i 110/18) kojom je propisano da je u svrhu 

uređenja naselja, uspostave i održavanja 

komunalnog reda u naselju, predstavničko tijelo 

jedinice lokalne samouprave. Dana 04. kolovoza 

2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o 

komunalnom gospodarstvu - u daljnjem tekstu: 

Zakon, kojim su uređena načela komunalnog 

gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih 

djelatnosti, građenje i održavanje komunalne 

infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i 

komunalne naknade, održavanje komunalnog reda 

i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo. 

Sadržajno ova Odluka je podijeljena na 11 

(slovima: jedanaest) glava i to: I. - opće odredbe, 

II.- Uređenje naselja, III.- Način uređenja i 

korištenja površina javne namjene i zemljišta u 

vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe, IV. 

– Uvjeti korištenja javnih parkirališta, 

nerazvrstanih cesta i drugih površina javne 

namjene za parkiranje vozila, V.- Održavanje 

čistoće i čuvanje površina javne namjene, VI.- 

Prikupljanje, odvoz i postupanje sa prikupljenim 

komunalnim otpadom, VII.- Uklanjanje 

protupravno postavljenih predmeta, IX.- Mjere za 

provođenje komunalnog reda, X.- Kaznene 

odredbe, i XI. – Prijelazne i završne odredbe.  

Predloženom Odlukom  propisuje se komunalni red 

i mjere za njegovo provođenje te se predlaže 

utvrditi kako su sve pravne i fizičke osobe na 

području Grada Senja obvezne poštivati komunalni 

red, osim ako zakonom ili drugim propisom nije 

drugačije određeno. Ovom odlukom detaljnije se 

propisuju uvjeti i način korištenja javnih zelenih 

površina radi postavljanja električnih, telefonskih, 

vodovodnih , kanalizacijskih i plinskih vodova radi 

zaštite javne zelene površine. Isto tako ovom 



odlukom se detaljnije propisuju uvjeti i način 

korištenja površina javne namjene radi iskrcavanja, 

smještaja i ukrcavanja građevinskog materijala, 

podizanja skela i obavljanja sličnih radova u 

građevinske svrhe s ciljem zaštite površine javne 

namjene, kao i radi iskrcavanja ogrjeva. 

Odredbama ove Odluke propisane su obveze osoba 

koje svojim djelovanjem počine štetu na javnoj 

zelenoj površini namjerno ili iz nepažnje.  

Odlukom su propisane kaznene odredbe, kojima se 

detaljno propisuju novčane kazne koje je 

komunalni redar ovlašten naplatiti , a koje su 

usklađene s odredbama članka 33. Prekršajnog 

zakona ( „Službeni glasnik Grada Senja“ 107/07, 

39/13, 157/13 i 70/17).       

 

 

 

 

 

Metoda savjetovanja  

Internetsko savjetovanje, objavljeno dana 05. 

ožujka 2019. na Internetskim stranicama Grada 

Senja www.senj.hr 

Razdoblje provedenog  internetskog 

savjetovanja 
 05.03.2019.  -  04.04.2019.                   

Odaziv javnosti  

U provedenom javnom savjetovanju nije pristigla 

niti jedna primjedba, prijedlog i mišljenje 

zainteresirane javnosti 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba internetskog savjetovanja nije iziskivala 

dodatne financijske troškove 
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