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Raša, _____________ 2023.  
 
 
 Na temelju članka 104. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine 
68/18, 110/18, 32/20) i članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 
4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj __________ 2023. 
godine donijelo je 
 
 

Odluku o izmjenama Odluke o komunalnom redu 
 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnom redu (Službene novine Općine Raša, br. 12/19, 6/22) u članku 

4. stavku 2. riječi: „U slučaju spora što se smatra javnom površinom odluku donosi Općinski 
načelnik“ zamjenjuju se riječima: „U slučaju spora što se smatra javnom površinom odluku 
donosi Općinsko vijeće“. 

 
 

Članak 2. 
U članku 19. stavak 1. riječi: „Općinski načelnik“ zamjenjuju se riječima: „Općinsko 

vijeće“. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Raša“. 
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Obrazloženje 

 
Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donijelo je 
Odluku o komunalnom redu, a koja Odluka je objavljena u „Službenim novinama Općine Raša“ 
br. 12/19. 
 
U postupku nadzora zakonitosti općih akata, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Ministarstvo prostornog 
uređenja, graditeljstva i državne imovine dostavilo je Općini Raša primjedbe s kojima je 
potrebno uskladiti donesenu Odluku. 
 
Ovim prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu izvorna Odluka mijenja se u 
dijelu u kojem predstavničko tijelo nije ovlašteno svojim općim aktom ovlastiti izvršno tijelo te 
jedinice lokalne samouprave na donošenje općeg akta iz područja samoupravnog djelokruga 
jedinice lokalne samouprave.  
 
Naime, primjedbe  se odnose na članak 4. stavak 2. osnovne Odluke o komunalnom redu 
kojom je određeno da u slučaju spora što se smatra javnom površinom odluku donosi Općinski 
načelnik, te da je člankom 19. stavak 1.  iste odluke određeno da su pozicije slobodnostojećih 
reklamnih tabli, reklamnih ormarića, reklamnih pultova, velikih reklamnih panoa, osvjetljenih 
reklamnih ormarića za komercijalno reklamiranje i reklamnih uređaja definirane Planom 
reklamnih mjesta koje donosi Općinski načelnik.  
 
Navedeno je potrebno uskladiti s člankom 104. stavkom 1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. Potrebno je stoga da se odredbom iz članka 4. stavak 2. Odluke o komunalnom 
redu predvidi donošenje općeg akta u nadležnosti predstavničkog tijela. Na isti način je 
potrebno da odredbom članka 19. Odluke o komunalnom redu predstavničko tijelo donese 
Plan reklamnih mjesta kojem će se definirati pozicije slobodnostojećih reklamnih tabli, 
reklamnih ormarića, reklamnih pultova, velikih reklamnih panoa, osvjetljenih reklamnih 
ormarića za komercijalno reklamiranje i reklamiranje uređaja. 
 
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 
u predloženom tekstu. 
 

Općinska načelnica 
 
 
 
 


