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

PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

 

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) stupio je na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Člankom 

130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu određeno je da će jedinice lokalne samouprave  odluku o komunalnom 

doprinosu iz članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu 

navedenog Zakona. Stoga je u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu potrebno donijeti novu Odluku o komunalnom 

doprinosu, a kojom će se odrediti: 

- područja zona i zone za plaćanje komunalnog doprinosa u Gradu Varaždinu, 

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m³ građevine za pojedine zone, 

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa 

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja 

komunalnog doprinosa. 

Grad Varaždin i dalje je podijeljen u 4 zone te su iznosi komunalnog doprinosa ostali isti.  

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom  Odluke o komunalnom doprinosu, a 

radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i 

mišljenja.  

  

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

 

 

od 28. prosinca  2018. do 23. siječnja  2019. 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

 Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, 

Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o komunalnom doprinosu 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 i 6/14) 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.  

 


