POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O
NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA
PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA
AKTA

Zakon o komunalnom gospodarstvu regulira komunalne djelatnosti kao javnu službu, a usluge koje se pružaju u obavljanju tih
djelatnosti od općeg su interesa.
Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.
Obavljanje dimnjačarskih poslova zbog svoje specifičnosti zahtijeva reguliranje u svrhu zaštite života i imovine građana. Temeljem
Zakona o zaštiti od požara vlasnici ili korisnici dimovodnih objekata i ložišta obavezni su ih održavati u ispravnom stanju.
Ovom izmjenom i dopunom Odluke mijenjaju se članci za koje se smatra da su izazvali probleme u provođenju iste jer je došlo do
tumačenja odredbi na način da je istom proširen opseg poslova dimnjačara na štetu zakonskih odredbi iz područja gradnje ili drugih
propisa.

CILJEVI PROVOĐENJA
SAVJETOVANJA
ROK ZA PODNOŠENJE
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
I PRIJEDLOGA

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o Izmjeni i dopuni odluke
o obavljanju dimnjačarskih poslova, te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno
utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.
od 6. svibnja do 6. lipnja 2022. godine

ADRESA I NAČIN
Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode
PODNOŠENJA
12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluku o Izmjeni i dopuni odluke
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
o obavljanju dimnjačarskih poslova ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr
I PRIJEDLOGA
Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14, 6/14 i 4/21- pročišćeni tekst)
izrađivač nacrta akta, nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz
rasprave te ga objavljuje na službenoj Internet stranici Grada.
Varaždin, 6. svibnja 2022.

