
OBRAZAC 
izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću 

 
Naziv nacrta odluke ili drugog općeg 
akta o kojem je savjetovanje 
provedeno  

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o 
nerazvrstanim cestama 

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko 
upravno tijelo koje je provelo 
savjetovanje) 

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet 

 
 

Vrijeme trajanja savjetovanja 27.07.2020.– 27.08.2020. 

Metoda savjetovanja  Internetsko savjetovanje 

 

Red. 
br. 

Predstavnici  
javnosti 

(pojedinac, 
organizacija, 
institucija) 

Članak na koji 
se odnosi 

primjedba/ 
prijedlog 

Tekst primjedbe/ 
prijedloga 

Prihvaćanje/ 
neprihvaćanje primjedbe/ 

prijedloga sa 
obrazloženjem 

1. Josip Karadža Članak 2.  Članak 41. b mijenja se i glasi: 
 
„Grad Zagreb može dio 
nerazvrstane ceste 
dati u zakup pravnoj osobi ili 
fizičkoj osobi 
obrtniku: 
- izravnom pogodbom za 
potrebe postojećeg 
objekta u kojemu se obavlja 
gospodarska 
djelatnost, 
- rješenjem komunalnog ili 
prometnog 
redara za objekte za koje je 
izdano 
Rješenje o izvedenom stanju a 
nalaze se 
na nerazvrstanoj cesti u 
vlasništvu 
Grada Zagreba 
- putem javnoga natječaja za 
postavljanje i 
održavanje infrastrukture za 
punjenje 
elektromotornih vozila (u 
daljnjem tekstu: 
punionice). 
Punionica iz stavka 1. alineje 2. 
ovog 

Primjedba se ne prihvaća. 
 
Sukladno odredbama 
Zakona o sigurnosti 
prometa na cestama 
(Narodne novine 67/08, 
48/10, 74/11, 80/13, 
158/13, 92/14, 64/15, 
108/17, 70/19 i 42/20) 
prometni redari provode 
poslove nadzora 
nepropisno zaustavljenih i  
parkiranih vozila, 
upravljanja prometom te 
premještanje nepropisno 
zaustavljenih i parkiranih 
vozila te poduzimanje 
ostalih mjera u skladu s 
ovlastima propisanim 
Zakonom o sigurnosti 
prometa na cestama. 
 
Nadalje, Zakonom o 
komunalnom 
gospodarstvu ( Narodne 
novine 68/18, 110/18 - 
Odluka Ustavnog suda 
Republike Hrvatske i 
32/20) su propisane 
ovlasti komunalnih redara 
i to, provođenje nadzora 



članka korisnicima usluge mora 
biti dostupna 
svima pod jednakim uvjetima. 
O davanju u zakup dijela 
nerazvrstane ceste 
izravnom pogodbom odlučuje 
gradonačelnik na 
prijedlog gradskoga upravnog 
tijela nadležnog za 
izgradnju Grada, po prethodno 
pribavljenoj 
suglasnosti gradskoga upravnog 
tijela nadležnog za 
promet i zatraženom mišljenju 
vijeća gradske 
četvrti na području na kojem se 
nalazi dio 
nerazvrstane ceste koji se daje u 
zakup. 
Javni natječaj za davanje u 
zakup dijela 
nerazvrstane ceste za 
postavljanje i održavanje 
punionice raspisuje 
gradonačelnik.“ 
 

nad provedbom odluke o 
komunalnom reda te 
drugih odluka iz 
djelokruga komunalnog 
gospodarstva iz čega 
proizlazi kako prometni i 
komunalni redari nemaju 
ovlasti za donošenje 
rješenja iznesenog u 
tekstu primjedbe-
prijedloga.  

 


