IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu odluke o
komunalnom doprinosu
Upravni odjel za financije i javne prihode

Naslov dokumenta
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje
Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se Razlog i cilj donošenja Odluke o komunalnom doprinosu je
njime žele postići
odredba članka 130. stavka Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18 - u nastavku
Zakon) kojom je propisano da će jedinice lokalne
samouprave donijeti odluku o komunalnom doprinosu u
roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.
(najkasnije do 04.02.2019.). Kako bi nadležno tijelo nakon
navedenog roka moglo donositi rješenja o komunalnom
doprinosu potrebno je donijeti Odluku o komunalnom
doprinosu.
Datum dokumenta
19.11.2018.
Verzija dokumenta
1.
Vrsta dokumenta

Izvješće

Naziv nacrta akta

Nacrt odluke o komunalnom doprinosu

Jedinstvena oznaka iz Plana
Redni broj 7. Izmjena i dopuna Plana savjetovanja s
savjetovanja s javnošću Grada
javnošću Grada Bjelovara za 2018. godinu
Bjelovara za 2018. godinu
objavljenog na internetskim stranicama
Grada
Upravni odjel za financije i javne prihode
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta
Koji su predstavnici javnosti bili
uključeni u postupak izrade odnosno
u rad stručne radne skupine za
_
izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili
na drugi odgovarajući način?

DA

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

Koji su predstavnici javnosti
dostavili svoje prijedloge, primjedbe
ili mišljenja?
Razlozi neprihvaćanja pojedinih
primjedbi javnosti na određene
odredbe nacrta

Internetska stranica Grada Bjelovara
Nacrt je objavljen dana 17.10.2018. godine
na internetskoj stranici Grada Bjelovara
www.bjelovar.hr
Savjetovanje je trajalo od
17.10.2018. - 16.11.2018. godine (30
dana)

_________

_________

Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala
dodatne financijske troškove.
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim stranicama Grada
Bjelovara na www.bjelovar.hr
Troškovi provedenog savjetovanja

Klasa: 363-01/18-01/37
Ur.br: 2103/01-08-18-3
Bjelovar, 19. studeni 2018.

