Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje
Svrha dokumenta

Datum dokumenta
Verzija dokumenta
Vrsta dokumenta
Naziv nacrta zakona, drugog propisa
ili akta
Jedinstvena oznaka iz Plana
donošenja zakona, drugih propisa i
akata objavljenog na internetskim
stranicama
Naziv tijela nadležnog za izradu
nacrta
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?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj stranici i koliko je
vremena ostavljeno za savjetovanje?

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja?
Razlozi neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane javnosti na
određene odredbe nacrta

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju
pratećih djelatnosti na javnoj cesti
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
propisivanje uvjeta i način korištenja cestovnog
zemljišta, visine naknade za korištenje cestovnog
zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti,
postupka povjeravanja cestovnog zemljišta i pratećih
uslužnih objekata na javnoj cesti na korištenje te
prava i obveza u svezi korištenja cestovnog zemljišta
i pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti radi
obavljanja pratećih djelatnosti.
Javno savjetovanje 28. svibnja - 11. lipnja
Prijedlog Pravilnika
Provedbeni propis
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju
pratećih djelatnosti na javnoj cesti

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o.,
Županijske uprave za ceste, Hrvatska gospodarska
komora
da

MPPI, savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću

JAVNO
SAVJETOVANJE
28. svibnja - 11.
lipnja 2014.
godine, MPPI,
savjetovanje sa
zainteresiranom
javnošć
Damir-Astrum d.o.o.
Primjedbe imenovanog odnosile su se na
obrazloženje Pravilnika u kojemu je između ostalog
navedeno da Pravilnik predviđa ukidanje naknade za
korištenje cestovnog zemljišta u obavljanje prateće
djelatnosti na cestovnom zemljištu u slučaju prilaza
odnosno priključka kad njih po izgrađenosti i puštanju
u promet preuzima upravitelj javne ceste na daljnje
održavanje, odnosno na činjenicu da uvidom u

sadržaj Prijedloga Pravilnika nije uočio odredbu
kojom bi bilo određeno ukidanje naknade kako je
navedeno u obrazloženju, pa je tražio pojašnjenje o
možebitnom predstavljanju pogrešnog teksta
Pravilnika na nternet stranicama Ministarstva.
Imenovanom podnositelju primjedbi je putem Službe
za odnose s javnošću ovog Ministarstva, pojašnjeni
su razlozi neprihvaćanja primjedbi, na način da su
danas na snazi 3 Pravilnika kojima je regulirana
navedena materija, a koji u zajedničkoj interpretaciji
opterećuju korisnika novoizgrađenog priključka ili
prilaza na javnu cestu, na način da je isti u obvezi
plaćati naknadu za korištenje cestovnog zemljišta
kojime upravlja pravna osoba koja upravlja javnom
cestom na koju se priključuje. Kako bi isto trebala biti
obveza upravitelja ceste na koju se priključuje,
ministar će u skladu sa svojim zakonskim
ovlaštenjem donijeti novi Pravilnik o uvjetima za
projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza ona javnu
cestu koji će se primjenjivati uz Pravilnik i kojime će
biti isključena obveza plaćanja naknade za korištenje
cestovnog zemljišta. Posebno ukazujemo da je i
vezano za prijedlog tog Pravilnika u tijeku javno
savjetovanje u razdoblju od 28. svibnja - 11. lipnja.
Troškovi provedenog savjetovanja

