IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana, odnosno od dana 6.
studenoga 2018. godine do uključivo dana 5. prosinca 2018. godine

Cilj i glavne teme savjetovanja

Redni
broj

1.

Naziv dionika
(pojedinac,
organizacija,
institucija)

Udruga
vinogradara, vinara
i voćara Sveti
Martin Beli
Manastir

Članak na
koji se odnosi
primjedba
/ prijedlog

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija
od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih nacrtom
prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Tekst primjedbe/prijedloga

Prihvaćanje /
neprihvaćanje
primjedbe
ili prijedloga

Razlozi prihvaćanja / neprihvaćanja
primjedbe ili prijedloga

U članku 8. dodati podstavak 5. koji glasi: „ – V.
ZONA koja obuhvaća sljedeća područja: 1.
Planina Beli Manastir 2. Planina Branjin Vrh“
U članku 9. dodati podstavak 5. koji glasi: „– V.

Članak 8. i 9.

ZONA 10,00kn/m3
Navedeno se predlaže iz razloga što bi područja
planine Beli Manastir i Branjin Vrh trebalo
izdvojiti u posebnu zonu za obračun komunalnog
doprinosa s najnižom jediničnom vrijednosti
budući se radi o području koje se nalazi unutar
građevinskog područja ali u potpunosti van
uređenih dijelova naselja u kojemu su uglavnom
smještene vinogradarske i voćarske kuće u sklopu
postojećih vinograda i voćnjaka.

PRIHVAĆA SE

Tekst će biti na odgovarajući način usklađen
s izrečenom primjedbom

Posebnim člankom urediti pitanje obračuna
komunalnog doprinosa za ozakonjenje građevina
na način da će Grad Beli Manastir umanjiti
obvezu plaćanja komunalnog doprinosa u
postupku uključivanja u pravni sustav nezakonito
izgrađenih zgrada sukladno Zakonu o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama za 90%.

2.

Miroslav
Kosanović Beli
Manastir

S tim u svezi nomotehnički urediti tekst Odluke:
uskladiti redoslijed članka, obrisati članak 22,
uključiti u obvezu izdavanja rješenja i utvrđivanje
djelomičnog oslobođenja na predloženi način,
propisati da stupanjem na snagu Odluke prestaje
važiti Odluka o utvrđivanju jedinične vrijednosti
komunalnog doprinosa u postupku uključivanja u
pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada na
području Grada Belog Manastira („Službeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 1/13)
Navedeno se predlaže iz razloga što Zakon o
komunalnom gospodarstvu vezano za pitanje
obračuna komunalnog doprinosa ne pravi razliku
glede građevina koje se grade i građevina koje se
ozakonjuju pa bi bilo primjerenije izričaju Zakona
kada bi se u tekst Odluke u cijelosti ugradilo
rješenje o načinu obračuna komunalnog doprinosa
za ozakonjenje na predloženi način tj. kroz
djelomično oslobođenje.

PRIHVAĆA SE

Tekst će biti na odgovarajući način usklađen
s izrečenom primjedbom

