
POZIV NA SAVJETOVANJE  

NACRTA  PRIJEDLOGA PROGRAMA GRAĐENJA  KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 

 
          Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu  javnost da 

dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt  prijedloga Programa 

građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

 

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E  
 

 
 Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

novine", br. 68/18 i 110/18) Gradsko vijeće je dužno utvrditi Program građenja 

komunalne infrastrukture.  

 

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova 

građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. 

Troškovi građenja iskazuju se u programu građenja infrastrukture odvojeno za 

svaku građevinu, te se iskazuju odvojeno i prema izvoru njihova financiranja. 

 

Sukladno odredbi članka 67. stavak 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, Program građenja komunalne infrastrukture donosi se istodobno s 

donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave. 

 

Prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 

novine", br. 94/13, 73/17 i 14/19) kao sastavni dio Programa građenja 

komunalne infrastrukture Gradsko vijeće je dužno utvrditi i Program gradnje 

građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. 

 

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sadrži 

opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje 

građevina za gospodarenje otpadom, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja. 

 

 Uvažavajući sve navedeno, predlaže se Gradskom vijeću da usvoji 

predloženi Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 

 

 

 
 

 



CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA 

 

 

          Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s 

Nacrtom  prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu i dobivanje stručno utemeljenih  mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

 

 

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

OD 12. TRAVNJA  DO 12. 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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