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Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU
S JAVNOSCU U POSTUPKU DONOŠENJA OPCIH UVJETA
iSPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA NA PODRUČJU
GRADA OPATIJE
Nositelj izrade izvješća: KOMUNALAC D. O.O" JURDANI,
Jurdani, 22. veljače 2022.g.

JURDAMI

SOIB

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje
s javnošću

OPCI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA
POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA NA PODRUČJU GRADA
OPATIJE

- Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta
akta / provedbu savjetovanja

KOMUNALAC D. o. o. JURDANI

- Naziv predstavnika zainteresirane javnosti
koji su bili involvirani u postupak izrade
nacrta akta

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se
njime žele postići uz sažetak ključnih
pitanja

STRUČNE SLUŽBE - ODSJEK ZA KOMUNALNO-PRAVNE
I POMOĆNE POSLOVE GRADA OPATIJE
Donošenje naslovnog akta obveza je uvodno označenog
društva temeljem članka 30. ZAKONA OKOMUNALOM
GOSPODARSTVU
{"Narodne
novine"
broj 6812018.,
11012018. i 3212020.. Obveza javnog savjetovanja prije
donošenja istog akta propisana je člankom 11. st. 2. i 6.
ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
("Narodne novine" broj 25113, 85115).
Najbitnija materija koja se regulira navedenim aktom jest
regulacija međusobnih prava i obveza Društva i korisnika,
način korištenja usluge te način mjerenja, obračuna iplaćanja
usluge;
Navesti poveznicu na internetsko mjesto odnosno portal

Objava dokumenata

za savjetovanje

e-savjetovanje@}wmunalac-opatija.hr

Razdoblje provedbe savjetovanja

30 DANA 1 objava 21.01.2022.g.

Pregled osnovnih pokazatelja
savjetovanja s javnošću

1

Uključenosti

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem
razloga za neprihvaćanje

Priložiti tablicu prihvaćenih
prilog 1.

Ostali oblici savjetovanja s javnošću

/

Troškovi provedenog savjetovanja

Troškovi javnog savjetovanja
financijske troškove

Prilog 1. Pregled prihvaćenih

Clanak ili drugi dio
nacrta na koji se
odnosi prijedlog ili
mišljenje

Tekst zaprimljenog
prijedloga ili
mišljenja
-

GRAD OPATIJA Stručne službe Odsjek za
komunalno-pravne i
pomoćne poslove
Grada Opatije;

1.

.'

-

nisu iziskivali

dodatne

i neprihvaćenih primjedbi

Sudionik
savjetovanja (ime i
prezime pojedinca,
naziv organizacije)

Redni
broj

i neprihvaćenih primjedbi -

članak 1. Općih
uvjeta isporuke
pokojnika unutar
groblja na području
Grada Opatije;

U članku 1. st. 1.
riječi:

.Libumijske

-

rivijere"
zamjenjuju se
riječima" Grada
Opatije".
u članku 1. st. 2.
riječ .Libumije "
zamjenjuje se
riječima" Grada
Opatije ", dok se
riječi" Općine
Matulji, Općine

Status prijedloga ili
mišljenja
(prihvaćanje/neprihvaćanje
obrazloženjem)

s

Prihvaća se:
- na Opće uvjete isporuke
komunalne usluge ukopa
pokojnika unutar groblja
(kao akt Naslovnog Društva)
suglasnost daje svaka JLS
ponaosob za svoje područje
iako Naslov doduše,
istovjetnu djelatnost obnaša
za sve 4 JLS liburnijskog
područja;

Mošćenička

Draga i Općine
Lovran (u
daljnjem tekstu:
JLS)" brišu.;
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