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IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

na  Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o  komunalnom redu 

Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću  

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o  komunalnom 

redu  

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta / provedbu savjetovanja  

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno 

uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno 

gospodarstvo   

Razlozi za donošenje akta i ciljevi 

koji se njime žele postići uz 

sažetak ključnih pitanja 

Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjeni Odluke 

o  komunalnom redu je Zakon o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13. 

i 73/17.), odredbe članka 179. stavka 8., kojima je  

propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne 

uskladiti odluke o komunalnom redu donesene na 

temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj 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 o gospodarenju komunalnim 

otpadom („Narodne novine“, br. 50/17.) u roku od tri 

mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe. Uredba 

je stupila na snagu dana 01. studenog 2017. godine. 

Za područje Grada Krapine u primjeni je  Odluka  o 

komunalnom redu („Službeni glasnik KZŽ“ br. 2/98 i 

„Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 03/06, 05/10, 

03/11,  05/11-proč.tekst i 9/14), a kojom se propisuju 

odredbe u uređenju naselja, održavanju čistoće i 

čuvanju javnih površina, skupljanju, odvozu i 

postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom, 

uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno 

postavljenih predmeta, te mjere za njeno provođenje i 

kaznene odredbe. 

Obzirom na navedeno, predloženim izmjenama 

Odluke brišu se odredbe koje se odnose na 

skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim 

komunalnim otpadom. 

Temeljem članka 21. Statuta Grada Krapine 

(„Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 4/09. i 03/13.) 

utvrđena je nadležnost Gradskog vijeća za donošenje 

odluka iz samoupravnog djelokruga Grada.  

Objava dokumenata za 

savjetovanje  

Internetska stranica Grada Krapine: 

http://www.krapina.hr/informacije/savjetovanja-s-

http://www.krapina.hr/informacije/savjetovanja-s-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/2976-nacrt-odluke-o-izmjeni-odluke-o-komunalnom-redu-do-29-1-2018
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 javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/2976-nacrt-odluke-o-

izmjeni-odluke-o-komunalnom-redu-do-29-1-2018 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja Internetsko savjetovanje provedeno je u razdoblju od 

18.01.2018. do 29.01.2018.  

Pregled osnovnih pokazatelja  

uključenosti savjetovanja s 

javnošću  

Nije bilo dostavljenih prijedloga niti mišljenja. 

Pregled prihvaćenih i 

neprihvaćenih mišljenja i 

prijedloga s obrazloženjem 

razloga za neprihvaćanje  

- 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Nije bilo troškova 

Izvješće izradila Snježana Pelin 

Mjesto i datum Krapina, 30.01.2018. 
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