
OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA 
ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O  NACRTU  

PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

Naslov dokumenta ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje Grad Čakovec 

Svrha dokumenta 

Sukladno obvezama iz Zakona o pravu na pristup 
informacijama (NN RH 25/13, 85/15) Grad 

Čakovec proveo je javno savjetovanje o nacrtu 
prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi 

Datum dokumenta Rujan/Listopad 2018. 

Vrsta dokumenta Odluka 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitavanja 

odnosno primjedbe 

ANTONIO LINIĆ: 
Članak 16. stavak 3: Iskazana je formula za obračun 
komunalne naknade koja glasi KN = B x Kz x Kn x m2. 
Čl.101.st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
propisuje da se godišnji iznos komunalne naknade 
utvrđuje množenjem površine nekretnine za koju se 
utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa 
komunalne naknade po četvornome metru (m2) 
površine nekretnine. Čl.99.st.2. Zakona propisuje da se 
iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2) 
površine nekretnine utvrđuje množenjem koeficijenta 
zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda 
komunalne naknade (B). Slijedom navedenog proizlazi 
da je formula propisana stavkom 3. Odluke jednaka 
godišnjem iznosu komunalne naknade. Prijedlog je da 
se u stavak 3. Odluke jasno naznači da se radi o 
godišnjem iznosu komunalne naknade, odnosno da glasi 
"Formula za obračun godišnjeg iznosa komunalne 
naknade glasi: KN = B x Kz x Kn x m2. PRIJEDLOG 
PRIHVAĆEN 
Članak 16. stavak 4: Propisujući stavkom 4. Odluke 
vrijednost boda u mjesečnoj visini komunalne naknade 
po m2 korisne površine stambenog prostora u I. zoni, u 
suprotnosti je s čl.98.st.2. Zakona gdje nije propisano da 
je riječ o mjesečnoj visini komunalne naknade. Prijedlog 
je da se ovaj stavak izbriše, a i s obzirom da je vrijednost 
boda definirana čl.15.st.2. prijedloga Odluke. 
PRIJEDLOG PRIHVAĆEN. 
 
  

Je li nacrt bio objavljen na 
 

Da 
Internetska stranica Grada 
Čakovca: www.cakovec.hr  

http://www.cakovec.hr/


 

 

 

 

 

internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, 
na kojoj internetskoj stranici i 
koliko je vremena ostavljeno za 

savjetovanje? 

 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću provedeno je u razdoblju od 10 rujna 

2018. do 9. listopada 2018.  

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

ANTONIO LINIĆ 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti 

na određene odredbe  nacrta 
- 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala 

dodatne financijske troškove. 


