
 

 

PRIJEDLOG 

 

 

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. 

i 32/20.) i članka 30. Statuta Općine Janjina („Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije“, 

broj 06/13., 11/18., 7/20. i 4/21.) Općinsko vijeće Općine Janjina, na __. sjednici, održanoj ________ 

2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu  

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnom redu („Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije“, broj 3/19. i 

11/19.), dodaje se članak 82. koji glasi: 

 

„Radi osiguranja pristupačnosti zgradi osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, na zahtjev 

vlasnika zgrade, može se odobriti korištenje površine javne namjene za izvođenje elemenata 

pristupačnosti (rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna platforma i slično). 

Elementi pristupačnosti iz stavka 1. ovoga članka izvode se sukladno posebnim propisima o gradnji na 

trošak i odgovornost vlasnika/suvlasnika zgrade koji je u obvezi održavati elemente pristupačnosti u 

funkcionalnom i ispravnom stanju. 

Korištenje površine javne namjene za izvođenje elemenata pristupačnosti iz stavka 1. ovoga članka 

odobrava se rješenjem nadležnog općinskog upravnoga tijela, pod uvjetom da vlasnik zgrade nije u 

mogućnosti osigurati izvođenje elemenata pristupačnosti na zemljištu u svom vlasništvu i ako za to 

postoje prostorno-prometni uvjeti.  

Nadležno općinsko upravno tijelo iz stavka 3. ovoga članka dužno je prije izdavanja rješenja 

prethodno pribaviti suglasnost policijske uprave ako se koristi dio nogostupa, 

Zahtjevu za izdavanje rješenja iz stavka 3. ovoga članka prilaže se tehničko rješenje, dokaz o 

vlasništvu zgrade, suglasnost vlasnika/suvlasnika i druga potrebna dokumentacija. 

Nadležno općinsko upravnog tijelo iz stavka 3. ovoga članka ukinut će rješenje kojim se odobrava 

izvođenje elemenata pristupačnosti u slijedećim slučajevima: 

- ako se vlasnik zgrade ne pridržava uvjeta određenih rješenjem, 

- ako se promijene prostorno-prometni uvjeti ili 

- ako je površinu javne namjene potrebno koristiti za sadržaje koji su od interesa za Općinu Janjina. 

U slučajevima iz stavka 6. ovoga članka vlasnik zgrade dužan je o svome trošku ukloniti element 

pristupačnosti i nema pravo na naknadu štete. 

Za korištenje površine javne namjene za izvođenje elemenata pristupačnosti ne plaća se naknada.“ 

 

Članak 2. 

Ostali članci Odluke pomiču se sukladno redoslijedu. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Dubrovačko - 

neretvanske županije ”. 

 

Klasa: 023-05/19-03/04 

Ur.broj: 2117/06-01-22-05 

Janjina, _______________________godine 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Milivoj Herceg 


