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Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN Pročišćeni tekst 26/03 i Izmjena i
dopuna zakona o komunalnom gospodarstvu NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 31. Statuta Općine Šenkovec („Službeni glasnik
Međimurske županije“ br. 6/13), Općinsko vijeće Općine Šenkovec na svojoj 22. sjednici održanoj dana
23.2.2016. godine donijelo je

ODLUKU
O KOMUNALNOM REDU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se osnovna načela i mjere za uređenje odnosa u komunalnom gospodarstvu,
zaštita komunalnog reda i ovlasti Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 2.
Odredbe ove Odluke obvezuju sve fizičke i pravne osobe s područja Općine Šenkovec, kao i fizičke i
pravne osobe koje se privremeno nalaze na području Općine.

Članak 3.
Poslove nadzora i kontrole s područja ove Odluke obavlja neposredno komunalni redar.

Članak 4.
Komunalni redar dužan je surađivati s mjesnim odborom radi učinkovitog obavljanja svoje službe.
Mjesni odbor dužan je obavještavati Jedinstveni upravni odjel ili komunalnog redara o uočenim
nepravilnostima i nedostacima na svom području.

II. DJELOKRUG RADA
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove nadzora i provođenje općih akata Općine Šenkovec te
provođenje nadzora akata javnih poduzeća a naročito:
1.
2.
3.
4.
5.

Odluku o održavanju i uređenju naselja,
Odluku o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Šenkovec,
Odluku o radnom vremenu trgovačkih radnji na području Općine Šenkovec,
Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova,
Odluku o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Općine Šenkovec.

Pravo nadzora, kontrole i pokretanja postupaka imaju i Policijska uprava Međimurska i nadležna
državna inspekcija.

III. OVLASTI I POSTUPAK
Članak 6.
U obavljanju prava nadzora komunalni redar ovlašten je:











Obavljati kontrolu nad objektima, uređajima, javnim površinama na području Općine
Šenkovec;
Odrediti izvršenje obveza ako utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno,
Odrediti obustavu radova koji se obavljaju protivno propisima;
Zabraniti upotrebu neispravnog objekta, naprave ili slično i upotrebu prostora dok se ne
otklone nedostaci;
Odrediti uklanjanje predmeta, objekta naprava ili uređaja;
Narediti hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti stanovništva ili imovine, odnosno za
sprečavanje štete;
Odrediti fizičkim i pravnim osobama podnošenje odgovarajućih izvješća o uklanjanju utvrđenih
nedostataka;
Naplaćivati na luci mjesta novčane kazne;
Pokretati postupke pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima;
Poduzimati druge radnje i mjere prema posebnim propisima;

Članak 7.
Poduzimanje mjera komunalnog redara smatra se od javnog interesa za Općinu Šenkovec.
Komunalni redar pokreće upravne postupke sukladno Zakonskim propisima i općim aktima Općine
Šenkovec.
Protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odnosno komunalnog redara u upravnom postupku
podnosi se žalba nadležnom drugostupanjskom tijelu Međimurske županije.
Ako komunalni redar odredi obvezu kojom se treba izvršiti neka radnja, a obveznik istu ne izvrši, ili ne
izvrši u potpunosti ili je ne izvrši u određenom roku, komunalni redar ovlašten je pokrenuti postupak
da obvezu izvrši druga osoba na trošak obveznika.

Članak 8.
Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a
naročito pristup prostorijama, objektima, napravama i uređajima, kao i pružiti potrebne obavijesti u
predmetima uredovanja.

Članak 9.
Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć Policijske uprave Međimurske.

Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnom redu objavljena u
„Službenom glasniku Međimurske županije“ broj 5/01.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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