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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta i provedbu 
savjetovanja 

Općina Pićan 

Svrha dokumenta 

Ovim se izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu („Službene 
novine Općine Pićan“ br. 5/19) (dalje u tekstu: Odluka) vrši usklađivanje 
sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 
110/18, 32/20) u pogledu korištenja površina javne namjene te javnih 
nužnika od strane osoba sa posebnim potrebama. 
Također izmjenama i dopunama Odluke namjera je vlasnike zapuštenih, 
neodržavanih i opasnih građevina novčano kazniti te ih prisiliti  da obnove 
i urede zapuštene građevine.  
Izmjenama i dopunama Odluke dorađena je odredba kojom se regulira 
postupanje prilikom ostavljenih vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu 
kao što su dotrajala, oštećena, napuštena i slična vozila i plovila te njihove 
dijelove, te kamp-prikolice ostavljene na površinama javne namjene, kao i 
za vozila koja sudjeluju u prometu a onečišćavaju javne prometne 
površine ispuštanjem ulja, goriva, rasipanjem tereta, nanošenjem blata i 
sl. 
Dopunom Odluke regulira se postupanje prilikom odlaganja komunalnog i 
ostalog otpada u spremnike na grobljima u Pićnu, Tupljaku, Krbunama i 
Grobniku koja su namijenjena isključivo za odlaganje otpada sa groblja 
kao što su voštane svijeće, cvjetni aranžmani i vijenci. 
Ostale izmjene Odluke su  tehničke naravi te ne mijenjaju sam sadržaj 
Odluke. 

Tko je bio uključen u 
postupak izrade odnosno u 
rad stručne radne skupine 
za izradu nacrta? 

U postupak izrade dokumenta bili su uključeni službenici Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Pićan. 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama  
ili na drugi odgovarajući 
način? 

Da, na internetskim stranicama tijela nadležnog za izradu nacrta:  
https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-
odluke-o-komunalnom-redu/  

Vrijeme trajanja 
savjetovanja 

Savjetovanje je trajalo od 18. ožujka do 17. travnja 2022.g. 

https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-komunalnom-redu/
https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-komunalnom-redu/


 

Osoba zadužena za provedbu 

savjetovanja s javnošću 

Martina Bilić, v.r. 

Obrazloženje za 
savjetovanja koja traju 
kraće od 30 dana 

/ 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, 
prijedlog ili komentar. 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatna financijska sredstva. 

Tko je i kada izradio 
izvješće o provedenom 
savjetovanju? 

Ime i prezime: Datum: 

Martina Bilić 21.04.2022. godine 


