GRAD BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv nacrta Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta
Stvaratelj Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta, tijelo
koje provodi
savjetovanje
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Nacrt
prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
Člankom 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04.,
38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.,153/13., 147/14. i
36/15.) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi
odluku o komunalnoj naknadi kojom se obvezatno utvrđuju: naselja u jedinicama
lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada; područja zona u
gradu, odnosno općini; koeficijent zona (Kz) za pojedine zone; koeficijent namjene
(Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti; rok plaćanja komunalne naknade; nekretnine važne za jedinicu
lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja
komunalne naknade; opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može
odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i izvore
sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja
od plaćanja komunalne naknade.
Člankom 26. stavkom 1. točkom 3. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15. i 2/18.)
propisano je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Biograda na Moru.
II. PRIKAZ STANJA I PROMJENE
Važeću Odluku o komunalnoj naknadi donijelo je Gradsko vijeće Grada Biograda na
Moru 2000. godine, a ista je tijekom godina prošla nekoliko izmjena, te je konačno
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda
na Moru utvrdio pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi koji obuhvaća tekst
odluke objavljen u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 3/00., kao i
tekstove izmjena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku Grada Biograda na
Moru“ broj 2/01., 7/01., 6/02., 6/07., 3/11. i 5/11., nakon čega je uslijedilo još
nekoliko izmjena navedene odluke. Člankom 17. stavkom 1. Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09., 90/11., 56/13., 154/14.,
119/15., 120/16. i 127/17.) određeno je da na nekretnine na koje se obračunava i
naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu,
jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda.
Stavkom 2. toga članka određeno je da se naknada za uređenje voda iz stavka 1.
obračunava prema podacima iz očevidnika za obračun komunalne naknade, dok je
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stavkom 4. određeno da se ista naplaćuje putem uplatnica za komunalnu naknadu, uz
koje zasebno iskazuje iznos naknade za uređenje voda. U rješenjima o obvezi i visini
plaćanja naknade za uređenje voda, navodi se da se utvrđeni iznos naknade ima
uplatiti do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a kako se naknada za
uređenje voda i komunalna naknada iskazuju na istoj uplatnici, potrebno je radi
usklađenja izmijeniti članak 13. Odluke o komunalnoj naknadi, stoga se predlaže
donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi kako je predloženo u
prijedlogu Odluke.
Mjesec stvaranja
dokumenta
Je li nacrt bio
objavljen na
internetskim
stranicama ili na
drugi odgovarajući
način?
Ako jest, kada je
nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj
stranici i koliko
vremena je
ostavljeno za
savjetovanje?

lipanj 2018. godine

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi objavljen je na
internetskoj stranici Grada Biograda na Moru http://www.biogradnamoru.hr/pristupinformacijama/otvorena-savjetovanja

Javno savjetovanje trajalo je petnaest (15) dana te je bilo otvoreno od 25. svibnja 2018. do 9.
lipnja 2018. godine.

Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici
zainteresirane
javnosti dostavili
svoja očitovanja
odnosno primjedbe?
Troškovi provedenog
savjetovanja

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.

Tko je i kada izradio
izvješće o
provedenom
savjetovanju?

Ime i prezime:

Datum:

Hrvoje Raspović

11. lipnja 2018. godine

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.

KLASA: 008-01/18-01/07
URBROJ: 2198/16-03/9-18-8

Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

