
 
 

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA 

Prijedlog 

Odluke o komunalnom doprinosu  

Općina Sokolovac 

Početak savjetovanja  

8. ožujka 2019. u 12 sati 

Završetak savjetovanja 

22. ožujka 2019. u 12 sati 

 

RAZLOG DONOŠENJA  

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. 

godine. 

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku 

o komunalnom doprinosu iz članka 78. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na 

snagu Zakona. 

Na temelju odredbe članka 78. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne 

samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po 

pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći 

uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje 

od plaćanja komunalnog doprinosa. 

Sukladno gore navedenom, Općina Sokolovac dužna je donijeti Odluku o komunalnom 

doprinosu (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja s novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 

04. kolovoza 2018. godine. 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne 

su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih 

dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Sokolovac uključi u pripremu 

konačnog Nacrta Odluke o komunalnom doprinosu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti 

mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i 

stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe 

odluke. 
 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. ožujka 2019. 

godine u 12,00 sati dostave svoje komentare na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom 

doprinosu putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail:  pisarnica@sokolovac.hr. 
 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli odgovori i/ili komentari biti će javno dostupni 
na internetskoj stranici Općine Sokolovac. 

 
Ukoliko ne želite da Vaš odgovor i/ili komentar bude javno objavljen, molimo Vas 

da to jasno istaknete pri dostavi obrasca. 

 

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Nacrta prijedloga Odluke o 
komunalnom doprinosu na području Općine Sokolovac. 
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