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Anketa o zadovoljstvu stanovnika održavanjem i 
građenjem komunalne infrastrukture

Od 20. prosinca 2022. godine do 01. ožujka 2023. godine Općina Medulin provodi anketu o 
zadovoljstvu građana održavanjem i građenjem komunalne infrastrukture na području 

Općine Medulin.

Člankom 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 
110/18, 32/20) propisano je da komunalnu infrastrukturu čine:

(1) Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko 
može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim 
propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju 
ceste.

(2) Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim 
vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene 
plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i 
tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

(3) Javna parkirališta su uređene javne površine koje se koriste za parkiranje 
motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

(4) Javne garaže su podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje 
motornih vozila s pripadajućom opremom, čiji je investitor odnosno vlasnik jedinica 
lokalne samouprave ili osoba koja obavlja komunalnu djelatnost pružanja usluge 
parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

(5) Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine 
ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i 



rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio 
nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

(6) Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog 
prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom 
naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke 
namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene 
lokalnog značaja.

(7) Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, 
javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih 
cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih 
javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu 
jedinice lokalne samouprave.

(8) Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna 
mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine 
mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s 
potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na 
površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

(9) Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su tramvajske 
pruge, građevine za smještaj i održavanje vozila kojima se obavlja djelatnost javnog 
prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te 
izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran 
ulazak i izlazak putnika, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Svrha ankete je prikupljanje informacija, mišljenja i sugestija o nedostatcima 
postojećeg stanja komunalne infrastrukture na području grada i potrebnim 

ulaganjima u komunalnu infrastrukturu u cilju njenog unapređenja.



1. Kako biste ocijenili održavanje nerazvrstanih cesta na području 

Općine        

     Medulin?
l – vrlo dobro
l – dobro
l – nezadovoljavajuće

2. Koji je vaš prijedlog za poboljšanje održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Medulin?
Upišite odgovor:

3. Kako biste ocijenili održavanje javnih prometnih površina na kojima 

nije dopušten promet motornim vozilima - trgovi, pločnici, javni prolazi, javne 

stube, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, ako nisu sastavni dio nerazvrstane 

ili druge ceste?

l – vrlo dobro
l – dobro
l – nezadovoljavajuće

4. Koji je vaš prijedlog za poboljšanje održavanja javnih prometnih 

površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima - trgovi, 

pločnici, javni prolazi, javne stube, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, ako 

nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste?

Upišite odgovor:

5. Kako biste ocijenili održavanje građevina javne odvodnje oborinskih 

voda na području Općine Medulin ?



l – vrlo dobro
l – dobro
l – nezadovoljavajuće

6. Koji je vaš prijedlog za poboljšanje održavanja javne odvodnje 

oborinskih voda na području Općine Medulin?
Upišite odgovor:

7. Kako biste ocijenili održavanje javnih zelenih površina na području 

Općine Medulin ?
l – vrlo dobro
l – dobro
l – nezadovoljavajuće

8. Koji je vaš prijedlog za poboljšanje održavanja javnih zelenih površina 

na području Općine Medulin?
Upišite odgovor:

9. Kako biste ocijenili održavanje građevina, uređaja i predmeta javne 

namjene na području Općine Medulin ?
-nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni 
satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja 
turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine 

l – vrlo dobro
l – dobro
l – nezadovoljavajuće



10. Koji je vaš prijedlog za poboljšanje održavanja građevina, uređaja i 

predmeta javne namjene na području Općine Medulin?
-nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni 
satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja 
turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine 
Upišite odgovor:

11. Kako biste ocijenili održavanje čistoće javnih površina na području 

Općine Medulin ?
l – vrlo dobro
l – dobro
l – nezadovoljavajuće

12. Koji je vaš prijedlog za poboljšanje održavanja čistoće javnih 

površina na području Općine Medulin?
Upišite odgovor:

13. Kako biste ocijenili održavanje čistoće javnih površina na području 

Općine Medulin ?
l – vrlo dobro
l – dobro
l – nezadovoljavajuće

14. Koji je vaš prijedlog za poboljšanje održavanja čistoće javnih 

površina na području Općine Medulin?
Upišite odgovor:



15. Kako biste ocijenili održavanje javne rasvjete na području Općine 

Medulin ?
l – vrlo dobro
l – dobro
l – nezadovoljavajuće

16. Koji je vaš prijedlog za poboljšanje održavanja javne rasvjete na 

području Općine Medulin?
Upišite odgovor:

17. Koji je vaš prijedlog za izgradnju nove komunalne infrastruktura na 

području Općine Medulin u narednom razdoblju – upisati samo 1 

(jedan) prijedlog?
Upišite odgovor:


