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Ako jest, kada je nacrt objavljen, 
na kojoj internetskoj stranici i 
koliko je vremena ostavljeno za 
savjetovanje? Ako nije, zašto? 

 Savjetovanje je trajalo  od 

godine 

 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

Pročelnica JUO Općine Sukošan 

 

 

 

 

Primjedbe koje su prihvaćene 

 

 

Radi usklađenja odluke sa zakonskim odredbama treba 
izmijeniti čl. 4 i 5. 

Članak 4. 

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke 
zabranjuju, smatraju se svi zemljani 

radovi i radovi na izgradnji konstrukcije svih vrsta 
građevina . 

Članak 5. 

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na: 

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, 
odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, 

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja 
građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne 
vlasti, 

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u 
godini u kojoj je odluka stupila na snagu, 

4. hitne radove na popravcima objekata i uređaja 
komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju 

http://www.opcina-sukosan.hr/


nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica 
opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja 
nekretnine, 

5. nužne radove na popravcima građevina kad zbog 
nenadano nastalih oštećenja postoji opasnost za život i 
zdravlje ljudi te u svrhu sprječavanja daljnje štete na 
istima, 

6. građenje objekata predškolskog, školskog i 
socijalnog sadržaja, građenje javnih građevina sportske i 
kulturne namjene te poboljšanja energetske 
učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, izvođenje radova 
po projektima financiranim iz EU i nacionalnih fondova 
te izvođenje radova po projektima od posebnog značaja 
za Općinu Sukošan. 

Odluku kojom se odobrava izvođenje radova iz stavka 1. 
točaka 4. 5 i 6. ovog članka donosi Povjerenstvo od tri 
člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Sukošan. 

 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove 

 


