
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Nacrt prijedloga Prvih izmjena i dopuna Programa 
građenja komunalne infrastrukture na području Općine 
Fužine za 2022. godinu 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Općina Fužine, Jedinstveni upravni odjel 

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o Nacrtu prijedloga Prvih izmjena i dopuna 
Programa građenja komunalne infrastrukture na 
području Općine Fužine za 2022. godinu 

Datum dokumenta 26. kolovoz 2022. godine 

Verzija dokumenta Prva  

Vrsta dokumenta Izvješće  

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih 
propisa i akata objavljenog na 
internetskim stranicama Vlade 

- 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti bili 
uključeni u postupak izrade 
odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

 

- 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na 
drugi odgovarajući način?  

DA Internetska stranica Općine 
Fužine 

www.fuzine.hr  

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

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
trajalo je u razdoblju od 26. kolovoza do 09. rujna  2022. 
godine  

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

 
Marija Sipina 
 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 
PRIMJEDBI 

 

Primjedbe koje su prihvaćene 

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga 

 

 

 

 

 

Primjedba se odnosi na neplaniranje izgradnje 
nerazvrstane ceste – komunalne infrastrukture u 

http://www.fuzine.hr/


neprihvaćanja području naselja Slavica na k.č. 98/1, 99 k.o. Vrata. 

 

PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA 

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj 
uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice 
lokalne samouprave. 

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se 
i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, 
potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim 
planom i planom razvojnih programa, pri tome  vodeći 
računa o troškovima građenja infrastrukture te 
financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima 
prihoda financiranja njezina građenja. Obzirom da su 
navedene čestice u privatnom vlasništvu, a u 
prostornom planu na tome dijelu nije predviđena cesta 
primjedba se ne prihvaća. 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove 
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