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– sažetak : Odlukom su regulirana sva bitna pitanja vezana za komunalni red u Općini Trpanj
poput uređenju naselja,

2. održavanju čistoće i čuvanju i korištenju javnih površina,
3. korištenju javnih površina,
4. skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,
5. uklanjanju snijega i leda,
6. uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, naprava i objekata na javnim
površinama na području Općine,
7. mjere za provođenje komunalnog reda i
8. kaznene odredbe
– opis teme: Tema je komunalni red na području Općine Trpanj
– svrha savjetovanja je da omogućiti svim građanima da se svojim kvalitetnim prijedlozima i
primjedbama uključe u ovu problematiku kako bi se postigla što bolja zakonodavna regulative u
uspostavi komunalnog reda na području Općine Trpanj.
– metoda savjetovanja koja će se primijeniti : Nacrt odluke je objavljen na internet stranici kao i
obrazac za sudjelovanje u savjetovanju. Potrebno je na navedenom obrascu navesti prijedloge,
primjedbe i mišljenja, te popuniti podatke koji su u obrascu navedeni.
- Popunjen obrazac dostavlja se nae- mail:procelnik@trpanj.hr ili osobno u uredske prostorije, ili
poštom na adresu:Općina Trpanj, Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj.

-

-

Sve primjedbe I prijedloge razmot će Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, te svoje
prijedloge uputiti Općinskom načelniku na utvrđenje prijedloga Odluke o komunalnom redu koji će
biti dostavljen na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću kao nadležnom tijelu za donošenje
predmetne Odluke.
sudionici savjetovanja mogu se obratiti za eventualne dodatne upite na tel.020 743 448 ili putem
mail-a:procelnik@trpanj.hr – Nada Ivanković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

– popis osoba/institucija ili sl. s kojima se provodi savjetovanje;
- Komunalno Trpanj d.o.o.
- Turistička zajednica OT
- Izvor Orah d.o.o.
– zahtjev onima koji sudjeluju u savjetovanju da objasne tko su i, koga predstavljaju i koga su
posebno dodatno konzultirali (kako bi se osiguralo da odgovori predstavničkih tijela imaju
primjerenu težinu)

– rok zaprimanja odgovora i, gdje god je moguće, prijedlog rokova za ostatak procesa odlučivanja i
procesa provedbe, uključujući izjavu o načinu na koji će biti pružena povratna informacija
– odgovori će biti dostupni na internet stranici Općine Trpanj, osim kada je onaj koji je
poslao odgovor tražio da ostanu povjerljivi

