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Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI GRADA VRBOVCA   

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO   

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Donošenju preložene Odluke pristupilo se radi usuglašavanja s 
novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ broj 68/18) koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2018. 
godine. Promjene koje se moraju usuglasiti vezane su za 
obveznike plaćanja komunalne naknade, ujedno na strukturu, 
obračun te postupanje po izdanom rješenju o komunalnoj 
naknadi. Također je dana mogućnost Gradu da prihod 
ostvaren komunalnom naknadom može koristiti za 
financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture 
te u svrhu financiranja građenja i održavanja objekata 
predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnoj sadržaja, 
javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja 
energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Vrbovca. 
Promjene koje nisu vezane za usklađivanje s navedenim 
Zakonom odnose se na preraspodjelu poslovnih i proizvodno-
poslovnih zona koje su raspoređene prema zoni naselja u kojoj 
se nalaze te više sve poslovno i proizvodno-poslovne zone nisu 
unutar Zone 1. Iz toga proizlazi da te proizvodno-poslovne 
zone su unutar Zone 2 i 3 te imaju manji koeficijent zone što 
pogoduje budućim potencijalnim investitorima.    

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://vrbovec.hr/2018/11/12/prijedlog-odluke-o-komunalnoj-naknadi-
grada-vrbovca/ 

12. 11. 2018. g. – 11. 12. 2018. g.  

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

U postupku savjetovanja s javnošću niti jedan dionik nije dostavio  
prijedlog odnosno mišljenje.  

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

- 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  - 

Troškovi provedenog savjetovanja Za provedbu javnog savjetovanja nije bilo financijskih troškova.  
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