
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 

 
Poštovani,  

 
Dana 30. siječnja 2019. godine održana je 12. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Stankovci. U kratkim crtama Vas želim upoznati sa sadržajem iste. 
 
Ad1) Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća od 17. prosinca 2018. godine 
 
Zapisnik je bez primjedbi jednoglasno verificiran. 
 
Ad2) Prijedlog odluke o porezu na visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno 
smještajnoj jedinici  
 
Općinsko vijeće je donijelo odluku o visini paušalnog iznosa poreza za cijelo područje 
Općine Stankovci u iznosu od 150,00 kuna po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici.  Dakle 
ova odluka se odnosi SAMO na naše građane koji legalno iznajmljuju svoje sobe–apartmane 
turistima.  
 
Ad3)Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi  
 
Radi potrebe usklađenja općinske Odluke o komunalnoj naknadi sa odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18) pristupilo se izradi novog prijedloga 
odluke o komunalnoj naknadi . Vijeće je donijelo novu odluku o komunalnoj naknadi, a ono 
najvažnije za naše građane je da će po ovoj novoj odluci plaćati i dalje isti iznos komunalne 
naknade kao i do sada.  Znači, ništa se ne mijenja. 
 
Ad 4) Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 
 
Općinsko vijeće je donijelo novu odluku o komunalnom doprinosu jer je također „staru“ 
odluku trebalo uskladiti sa odredbama Zakona o komunalnoj djelatnosti (Narodne novine 
br. 68/18). Važno za građane  jeste činjenica da je cijena komunalnog doprinosa ostala ista za 
građenje objekata u iznosu od 20,00 kn/m3, te da je za legalizaciju bespravno sagrađenih 
objekata i dalje ostao prijedlog od 1,oo kn/m3 , dok za poslovnu zonu po  m3 je  25,00 kn . 
 
Ad5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja korisnika: 
Rekonstrukcija trga ispred crkve sv. Nikole Tavelića u Banjevcima. 
 
Općinsko vijeće je donijelo odluku kojom je dana suglasnost da se općina može nominirati za 
fondove EU radi rekonstrukcije trga sv. Nikole Tavelića u Banjevcima . 
 
 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

Ivana Vunić, v.r. 


