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18.) Odluka 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 23. 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 stavkom 1. ovog članka, za sve ili dio obroka. 

(3) Odluku o produžavanju rokova plaćanja u slučaju iz stavka 2. donosi Općinski načelnik.“ 

 

Članak 2. 

 

Iza članka 15. dodaje se članak 15 a. koji glasi: 

 

(1) U pojedinim slučajevima, i to kod 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, 

može se odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade vlasnika ili korisnika za 

poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti. 

(2) Postupak u svezi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade sukladno stavku 1. ovoga članka pokreće 

Upravni odjel po službenoj dužnosti, a od obveznika plaćanja komunalne u slučaju potrebe zatražit će se dostava 

odgovarajuće dokumentacije u svezi ispunjavanja uvjeta.  

(3) U postupku iz stavka 2. ove Odluke, Upravni odjel ne donosi rješenje, već obvezniku plaćanja komunalne 

naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte i sl.) dostavlja pisanu obavijest o 

oslobađanju plaćanja komunalne naknade. 

 

Članak 3. 

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

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

Predsjednik 

Norbert Mavrinac, v.r. 

 

KLASA: 021-05/20-01/05 

URBROJ: 2170-03-20-01-3 
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19.) Odluka o I.  izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Općini Čavle 

 

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 
94/13 i 98/19) 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 23. travnja 2020. godine donosi 
 

O D L U K U 
o I.  izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Općini Čavle  
 

Članak 1. 
U Odluci o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle 
(Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/15) iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi: 
 

„Članak 2a. 
„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, 
radi čega Dječji vrtić Čavlić nije u mogućnosti pružati usluge smještaja djece, roditelji će se osloboditi 
plaćanja učešća u cijeni smještaja. 
  
Način i uvjete oslobođenja od plaćanja učešća, na prijedlog Upravnog vijeća vrtića, donosi općinski 
načelnik. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 

 
 
KLASA: 021-05/20-01/05 
URBROJ: 2170-03-20-01-4 
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20.) Odluka o VII. izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle 

 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Zakona o 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15 i 112/18)  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 

održanoj 23. travnja 2020. godine donosi 

 
 

ODLUKU o 
VII. izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle (SN PGŽ 25/12, 4/14, 15/15, 
27/15, 33/15, 8/16 i 36/17, SN OČ 2/19, 9/19) u članku 29. dodaju se stavci 2. 3. i 4.  koji glase: 
 
 „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, 
zakupnici će se osloboditi ili će se istima umanjiti iznos zakupnine za poslovni prostor u potpunosti za 
razdoblje dok su, odlukama nadležnih tijela, bili u obvezi obustaviti obavljanje djelatnosti. 
  
U slučajevima iz stavka 2. ovog članka, ugovoreni rokovi plaćanja zakupnine mogu se produžiti za sve 
zakupce poslovnih prostora za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. 
 
Način i uvjete umanjenja zakupnine kao i produženje rokova plaćanja zakupnine utvrđuje općinski 
načelnik svojom odlukom.“ 

 
Članak 2. 

Ova Odluka o VII. izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Čavle stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle. 

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac, v.r. 

 
KLASA: 021-05/20-01/05 
URBROJ: 2170-03-20-01-5 


