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Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama odluke o 

komunalnoj naknadi Općine Čavle 



OBRAZLOŽENJE  
 
Odluka se temelji na članku 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18, 
32/20). 
 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, čije je posljednje izmjene Hrvatski Sabor usvojio dana 19. 
ožujka 2020.godine, člankom 95. propisano je da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo 
utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, 
narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi 
ministar nadležan za graditeljstvo, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom 
osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi 
obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti. 
 
Istim člankom je propisano da slučaju nastupanja posebnih okolnosti predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi 
i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 91. Zakona. 
 
U uvjetima proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te posljedično smanjenje 
gospodarske aktivnosti na području Općine Čavle, posebice kod poduzetnika koji su Odlukama 
nadležnih tijela bili u obustavi prestati sa obavljanjem djelatnosti, potrebno je propisati, u sadašnjim i 
budućim posebnim okolnostima, oslobođenja ili umanjenja od plaćanja komunalne naknade za sve 
poduzetnike koji su pogođeni posebnim okolnostima plaćanja iste u dijelu ili u cijelosti na određeno 
vremensko razdoblje. 
 
„Posebne okolnosti“ podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na 
koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno 
narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. 
 
Predmetnom odlukom treba urediti pitanje mogućnost produživanja rokova plaćanja komunalne 
naknade 
 
Donošenjem ove Odluke omogućit će se da se u posebnim okolnostima obveznici komunalne naknade 
koji su pogođeni posebnim okolnostima, na način da ne mogu obavljati djelatnost odlukom nadležnih 
tijela, da se produže rokovi plaćanja komunalne naknade. 
 
Slijedom navedenog, upućuje se Općinskom vijeću Općine Čavle na razmatranje i usvajanje Odluke o I. 
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Čavle 

 
 
 

  



Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18, 
32/20) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 
41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici ___. travnja 2020. godine donosi 
 

O D L U K U 
o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Čavle 

 
 
 

Članak 1.  
U Odluci o komunalnoj naknadi Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije 36/18) u  
članku 12. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 
 
„(2) U slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje 
se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, 
imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu 
gospodarsku štetu,  mogu se produžiti rokovi plaćanja komunalne naknade utvrđeni člankom 12. ove 
Odluke, za sve ili dio obroka. 
 
(3) Odluku o produžavanju rokova plaćanja u slučaju iz stavka 1. donosi Općinski načelnik.“ 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Čavle“. 
 

 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac, v.r. 
 

KLASA:  
URBROJ:  
 
 
 
 
 


	31 02 0 Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi općine Čavle.pdf (p.1)
	31 02 1 Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi općine Čavle.pdf (p.2-3)

