
OPĆINA CEROVLJE OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA 
ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda 
komunalne naknade.  
Savjetovanje traje od 05. listopada do 04. studenog 2022. godine.  
Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti 
na ovoj stranici.  
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 04. studenog 2022. 
godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt 
prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, putem pošte ili osobno na 
adresu: Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje ili slanjem maila na adresu 
opcina@cerovlje.hr - uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.  
Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti u 
nastavku. 
Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade koji je objavljen na 
internet stranicama Općine Cerovlje predstavlja radni materijal pa je kao takav 
podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u 
cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPĆINA CEROVLJE  
 
 

OBJAVLJUJE 
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 

 
Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.  
Savjetovanje traje od 05. listopada do 04. studenog 2022. godine 

 
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 04. studenog 2022. 

godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga 
Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, putem pošte ili osobno na adresu: Općina 
Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje ili slanjem maila na adresu opcina@cerovlje.hr, uz 
prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj 
stranici.    

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko 
napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti 
dostavljeni u gore navedenom roku. 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj 
stranici Općine Cerovlje. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da 
to jasno istaknete pri slanju prijedloga. 

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade objavljen je u 
elektronskom obliku na mrežnim stranicama Općine Cerovlje. 

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade objavljen na internet 
stranicama Općine Cerovlje predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, 
izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom 
Odluke. 

Tekst ove objave objavit će se na internetskom službenom portalu Općine Cerovlje.  
Po provedenom savjetovanju, Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje izvijestit će o 

rezultatima savjetovanja  Općinskog načelnika Općine Cerovlje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu: Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje  
ili putem maila: opcina@cerovlje.hr , najkasnije do 04. studenog 2022. godine. 

 
  
 
 

 
1 U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, 
osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.  
Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI AKTA 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Nacrt prijedloga  Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade   

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Općina Cerovlje 

Razdoblje savjetovanja (početak i 
završetak) 

Od 05. listopada do 04. studenog 2022.   

Ime/naziv sudionika/ce 
savjetovanja (pojedinac, udruga, 
ustanova i sl.) koji/a daje svoje 
mišljenje i primjedbe na nacrt 
zakona, drugog propisa ili akta 

 

Tematsko područje i brojnost 
korisnika koje predstavljate, 
odnosno interes koji zastupate 

 

Načelni komentari na predloženi 
nacrt 

 

Primjedbe, komentari i prijedlozi 
na pojedine članke nacrta 
zakona, drugog propisa ili 
dijelove akta 

 

Ime i prezime osobe/a koja je 
sastavljala primjedbe i 
komentare ili osobe ovlaštene za 
zastupanje udruge, ustanove i sl. 

 

Kontakti E-mail: 

Telefon:  

Datum dostavljanja obrasca  

Jeste li suglasni da se ovaj 
obrazac, s imenom/nazivom 
sudionika/ce savjetovanja, objavi 
na internetskoj stranici 
nadležnog tijela?1 

DA NE 



 Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine”, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 11/09., 7/13., 19/14.,  4/18., 14/20, 6/21. i 21/21. – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana _______________ 2022. godine, 
donosi  
 

O D L U K U 
o vrijednosti boda komunalne naknade 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade za izračun iznosa 
komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine na području Općine 
Cerovlje.  

 
Članak 2.  

Vrijednost boda komunalne naknade (B) za 2023. godinu iznosi 5,04 kuna (petkuna i 
četirilipe)/0,67 EUR2 (šezdesetsedamcenti) po četvornome metru (m²). 
 

Članak 3. 
Od dana primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda komunalne 

naknade, („Službene novine Grada Pazina“, broj 56/18.) 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi“, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 
 
 
 
KLASA: 363-03/22-01/ 
URBROJ: 2163-14-02/02-22- 
Cerovlje, __________ 2022. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 


