
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU  ODLUKE O 

IZMJENI I  DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI  PUTEM  INTERNETSKOG SAVJETOVANJA 

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Odlukom o izmjeni  dopuni Odluke o komunalnoj naknadi mijenjaju se: članak 10., stavak 1 i 2., 

članak 11. stavak 2. i u isti članak se dodaje stavak 3. i 4. kao i  članak  12. stavak 3. Odluke o 

komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 10/01, 1/02, 9/09, 6/15 i 10/15). Izmjene 

navedenih članaka su predložene u cilju poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina 

na način da se u  Odluci o komunalnoj naknadi predvidi oslobođenje za gospodarske subjekte koji 

ostvare pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u smislu poticaja, kao i da se oslobode 

od plaćanja komunalna naknade obveznik koji je prijavljen na Zavodu za zapošljavanje ili je njegov 

bračni drug prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, a naknada za vrijeme nezaposlenosti s Zavoda za 

zapošljavanje je jedini prihod u kućanstvu,  kao i da se oslobode od plaćanja komunalne naknade 

obveznici koji ne ostvaruju prihode, a niti članovi njihovog kućanstva. 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

 

 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o 

izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i 

eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja. 

  

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

 

 

 

od 5. veljače do 18. veljače 2016. godine 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

 Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za komunalni 

sustav i urbanizam, Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja 

na nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi – javna rasprava ili na e-mail 

adresu: komunal@varazdin.hr  
 

 Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14) 

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.  

 

 


