
OBRAZAC 
izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću 

 

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

Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području 
Grada Velike Gorice 

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko 
upravno tijelo koje je provelo 

savjetovanje) 

Grad Velika Gorica, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i 
promet 

Vrijeme trajanja savjetovanja 20.10-2021. do 19.11.2021. 

Metoda savjetovanja 
Savjetovanje s javnošću objavljeno na službenoj stranici Grada 

Velike Gorice 

 

Red. 

br. 

Predstavnici  
javnosti 
(pojedinac, 
organizacija, 
institucija) 

Članak na koji 
se odnosi 
primjedba/ 
prijedlog 

Tekst primjedbe/ 
prijedloga 

Prihvaćanje/ neprihvaćanje 
primjedbe/ prijedloga sa 

obrazloženjem 

1. 
Andreja Radović, 
dr.sc. 
 

Članak 13. 

„košara za otpatke treba biti 
izmijenjena s košarama za reciklažu 

te košarom/vrećom za ostali 
komunalni otpad“ 

 
„stajališna oprema trebala bi 

uključivati i aparat za kupovinu 
karata“ 

Grad Velika Gorica 
trenutno nema realizaciju 

uvođenja kanti za odvojeno 
sakupljanje otpada (košare 

za reciklažu) na javnim 
površinama 

 
Prijedlog se ne prihvaća 

2. Andreja Radović, 
dr.sc. 

Članak 14.  

„nadopuniti koji su to zakoni i 
pravilnici koji se trebaju poštivati 
kako bi građani lakše pratili rad 

grada Velike Gorice“ 

Pravilnici i zakoni kojima  se 
uređuju autobusna 

stajališta i komunalna 
infrastruktura vezana za 
javni prijevoz ne sadrže 

odredbu temeljem koje bi 
građani mogli sudjelovati u 
realizaciji istog. Građani se 

mogu putem stručnih službi 
Grada informirati o 

realizaciji projekata vezanih 
za promet i prijevoz 

putnika na području Grada 
Velike Gorice. 

Prijedlog se ne prihvaća. 

3.  Andreja Radović, 
dr.sc. 

Članak 15.  

„tekst treba biti nadopunjen jasnim 
smjernicama o stanju stajališta i 

obaveznom održavanju, uspostava 
minimalnog standarda stanja 

infrastrukture stajališta“ 
 
 

 
 

Odredba Odluke navedena 
sukladno zatečenom 

stanju. 
    Prijedlog se ne prihvaća 
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„ dodati članak definiranja 

minimalnih sankcija za 
neodržavanje, neprijavljivanje lošeg 

stanja, namjerno uništavanje…“ 

 
U djelu Odluke, IX 

prekršajne odredbe, članak 
34. određena je sankcija za 
pravnu osobu-prijevoznika, 
kao i za odgovornu osobu u 

pravnoj, u pogledu 
nepridržavanja odredbi 
članka 15.st.2. Odluke. 
Isto tako, odredbama 

Odluke o komunalnom 
redu propisane su sankcije 

za nanošenje štete na 
javnim površinama, te je 
propisana ovlast Ureda 

komunalnog redarstva u 
provođenju iste. 

4.  Andreja Radović, 
dr.sc. 

Članak 19. 

„prijevoznik je dužan u vozilu 
označiti sjedeće mjesto za trudnice i 

osobe s invaliditetom“ 
 

„ opisati način pristupa mjestima za 
trudnice i osobe s invaliditetom“ 

 
 

Člankom 19. st. 3. Odluke 
regulirano  

 
Prijedlog se ne prihvaća. 

 

5.  Andreja Radović, 
dr.sc. 

 

„nedostaje članak o načinu kupnje 
vozne karte tj. trebalo bi poticati 
kupnju karte izvan vozila te bez 

gotovine“ 

Po završetku natječajnog 
postupka sklopiti će se 

Ugovor o pružanju javne 
usluge prijevoza putnika na 

području Grada Velike 
Gorice kojim će biti 
propisani svi bitni 

parametri u prijevozu 
putnika na području našega 

Grada. 

 

 

 


