
NACRT  PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

 
          Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu zainteresiranu  

javnost da dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt  prijedloga 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E  

 

 

 Postojeća Odluka o nerazvrstanim cestama donesena je na sjednici 

Gradskog vijeća Grada Ogulina 01.12.2015. godine i objavljena je u Glasniku 

Karlovačke županije br. 36. 

 Predmetnom Odlukom bio je  propisan način održavanja nerazvrstanih 

cesta na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u skladu s tada 

važećim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.  

 Iako je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/ 18 i 110/18) u osnovi zadržao iste organizacijske oblike obavljanja 

komunalnih djelatnosti (trgovačko društvo koje osniva JLS ili više JLS zajedno, 

javna ustanova koju osniva JLS, pravna i fizička osoba na temelju ugovora o 

koncesiji, pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne 

djelatnosti) promjene su nastale u načinu povjeravanja obavljanje komunalnih 

djelatnosti, odnosno u održavanju nerazvrstanih cesta. 

 Člankom 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/ 18 i 110/18) propisano je da se postupak odabira osobe s kojom se sklapa 

ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i 

izmjene tog ugovora provodi prema propisima o javnoj nabavi. Obzirom na 

navedeno i pošto je zadržana dosadašnja organizacija obavljanja komunalne 

djelatnosti, povjeravanjem održavanja nerazvrstanih cesta pravnoj ili fizičkoj 

osobi na temelju pisanog ugovora, bilo je potrebno važeću Odluku o 

nerazvrstanim cestama uskladiti sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.  

 

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA 

 

 

          Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje 

javnosti s Nacrtom  prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

nerazvrstanim cestama i dobivanje stručno utemeljenih  mišljenja, primjedbi i 

prijedloga. 

 

 



 

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

OD 5. TRAVNJA  DO 6. SVIBNJA 2019. 

 

          Pisane primjedbe za sudjelovanje na savjetovanju dostavljaju se na e-mail 

adresu: grad-ogulin@ogulin.hr .  Izrađivač nacrta akta, nakon provedenog 

postupka savjetovanja sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene i 

neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na službenoj 

Internet stranici Grada. 

 

      Koordinatorica savjetovanja 

      Karmela Matić, prof. 
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