
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 

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni vjesniku Grada Varaždina“ broj 1/19 i 4/20). U članku 9. stavku 1. točci 5 dopunjuju se 

alineje 1 i 7. radi sprečavanja nejasnoća u vezi koeficijenata namjene za određene prostore i izbjegavanja nepotrebnih žalbi na 

rješenja. Ove izmjene i dopune Odluke u članku 12. predlažemo u cilju olakšavanja plaćanja komunalne naknade obveznicima 

komunalne naknade. Na predloženi način obveznicima  komunalne naknade za stambene i garaže prostore  te neizgrađeno 

građevinsko zemljište će uplatnice biti dostavljane na razini mjeseca te će umjesto tromjesečnog iznosa komunalne naknade i naknade 

za uređenje voda sada svaki mjesec dospijevati na naplatu mjesečni iznos komunalne naknade i naknade za uređenje voda.  

Godišnji iznos komunalne naknade i vodne naknade raspoređuje se na dvanaest jednakih obroka s dospijećem do 25. u mjesecu za 

tekući mjesec. Za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti dostavljat će se mjesečni računi 

s dospijećem do 25. u mjesecu. 

 

 

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 20. studenog 2020. godine do 9. prosinca 2020. godine 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

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

Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

komunalnoj naknadi  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.  

 

Varaždin, 20. studenog 2020. 


