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godina 2008, Broj 5 od 27. ožujka 2008.
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99,
19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06 i 18/06), Gradska skupština Grada Zagreba, na 34. sjednici, 27. ožujka 2008.,
donijela je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/08) članak 5. mijenja se i glasi:
"Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim sličnim dijelovima zgrade u pravilu se drži cvijeće i ukrasno bilje.
Na pročeljima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade iznimno je dopušteno vješanje ili
izlaganje rublja, posteljine, tepiha ili drugih predmeta, te postavljanje klima-uređaja i antena za prijem zemaljskih i satelitskih
programa na način da su vidljivi s javne površine.
Način postavljanja predmeta i uređaja iz stavka 2. ovoga članka određuje pravilnikom Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
(u nastavku teksta: Gradsko poglavarstvo) na prijedlog Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet uz prethodno pribavljeno mišljenje Gradskoga zavoda za prostorno uređenje, Gradskoga
zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i udruga upravitelja stambenih zgrada u Gradu Zagrebu.
Zabranjeno je postavljanje predmeta i uređaja iz stavka 2. ovoga članka suprotno pravilniku iz stavka 3. ovoga članka."
Članak 2.
Članak 120. mijenja se i glasi:
"Zabranjeno je rasipanje komunalnog otpada i onečišćivanje prostora oko posuda za otpad, te oštećivanje spremnika za
ambalažni otpad."
Članak 3.
U članku 148. stavku 1. točke 2. i 3. brišu se.
Dosadašnje točke od 4. do 71. postaju točkama od 2. do 69.
U stavku 4. riječi: "stavka l. točaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 13., 18., 24., 28., 34., 35., 38., 42., 46., 47., 48., 49., 50., 51.,
52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70. i 71." zamjenjuju se riječima: "stavka 1. točaka 1.,
3., 4., 5., 6., 8., 11., 16., 22., 26., 32., 33., 36., 40., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62.,
63., 64., 65., 66., 67., 68. i 69."
Članak 4.
U članku 150. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi: "rasipa komunalni otpad i onečišćuje prostor oko posuda za otpad, te
oštećuje spremnike za ambalažni otpad (članak 120. Odluke);".
Članak 5.
Članak 152. mijenja se i glasi:
"Naredba o određivanju gradskih područja na kojima se dopušta držanje domaćih životinja i uvjetima njihova držanja
(Službeni glasnik Grada Zagreba 16/00), Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara (Službeni glasnik Grada
Zagreba 14/01, 4/07 i 6/07), Pravilnik o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklama, reklamnih panoa i natpisa
(Službeni glasnik Grada Zagreba 11/06) i Pravilnik o postavljanju kioska i pokretnih naprava na području Grada Zagreba (Službeni
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glasnik Grada Zagreba 6/06 i 7/06) ostaju na snazi do donošenja provedbenih propisa na temelju ovlaštenja iz ove odluke.
Pravilnik o postavljanju antena, uređaja, natpisa, zaštitnih naprava na izlozima, jarbola, reklama i reklamnih panoa na
području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/07) ostaje na snazi do donošenja provedbenih propisa na temelju
ovlaštenja iz ove odluke, osim odredaba što se odnose na antene i klima-uređaje koje prestaju vrijediti danom stupanja na snagu ove
odluke.
Gradsko poglavarstvo dužno je donijeti provedbene propise iz stavka 1. ovoga članka do 15. srpnja 2008.
Gradsko poglavarstvo dužno je donijeti pravilnik iz članka 5. stavka 3. ove odluke do 1. siječnja 2009.
Gradsko poglavarstvo dužno je donijeti pravilnike iz članka 20. stavka 3., članka 25. stavka 6., članka 29. stavka 2., članka
34. stavka 1., članka 49. stavka 4. i članka 102. stavka 5. ove odluke do 15. srpnja 2008."
Članak 6.
Članak 153. briše se.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.
KLASA: 021-05/08-01/75
URBROJ: 251-01-04-08-2
Zagreb, 27. ožujka 2008.
Predsjednica
Gradske skupštine
Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.
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