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Kaštel Sućurac, 22. studenog 2016.  

 

           Temeljem odredbi članka 11.Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine",  
broj  25/13  i  85/15)  i  odredbi  Kodeksa  savjetovanja  sa  zainteresiranom  javnošću  u 
postupcima  donošenja  zakona,  drugih  propisa  i  akata  ("Narodne  novine",  broj  140/09) 
upućuje se

                                             J A V N I  P O ZI V
             za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
                                  Odluke o komunalnom doprinosu
 

 Člankom 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95., 70/97., 
128/99.,  57/00.,  129/00.,  59/01.,  82/04.,  178/04.,  38/09.,  79/09.,  153/09.,  49/11.,  84/11.,  90/11.,  144/12., 
94/13., 153/13., 36/15 i 147/14) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi 
odluku o komunalnom doprinosu, a kojom se određuje područja zona u gradu, ovisno o pogodnosti položaja 
određenog  područja  i  stupnju  opremljenosti  objektima  i  uređajima  komunalne  infrastrukture,  jedinična 
vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim 
slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvore 
sredstava  iz  kojih  će  se  namiriti  iznos  za  slučaj  potpunog  ili  djelomičnog  oslobađanja  od  plaćanja  
komunalnog doprinosa.

 Budući  se  predmetna  odluka  odnosi  na  sve  građane  Grada  Kaštela,  pa  u  nastojanjima  da  se 
građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt Odluke, ovim putem se poziva zainteresirana  
javnost  da  svojim  prijedlozima  sudjeluje  u  donošenju  kvalitetne  i  provedive  Odluke  o  komunalnom 
doprinosu.

 Svi  prijedlozi,  primjedbe  i  komentari  dostavljaju  se  samo  i  isključivo  u  pisanom  obliku  na 
popunjenom obrascu na e-mail adresu:branka.prlj@kastela.hr zaključno do 1.prosinca 2016.godine.

 Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se,a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog 
Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Kaštela na donošenje.

                                                                                            PROČELNICA

                                                                                        mr.sc. Marija Pelivan
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