
     - P R I J E D L O G - 

 

               Na temelju članka 95. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“, broj 68/18, 110/18. i 32/20) i članka 28. Statuta Općina Pitomača („Službene novine“ 

Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15, 1/18. i 1/20), Općinsko vijeće Općine 

Pitomača, na svojoj __. sjednici, održanoj dana __. travnja 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

               U članku 1. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 

1/19), iza stavka 1., dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

              „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, Općinsko vijeće 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.“. 

            „U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz stavka 2. ovog članka, Općinsko vijeće može 

odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi i za druge namjene 

različite od namjena propisanih člankom 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.“. 

 

XIII. NEKRETNINE KOJE SE U POTPUNOSTI ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐAJU OD 

PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE (OPĆI UVJETI ZBOG KOJIH SE U POJEDINAČNIM 

SLUČAJEVIMA ODOBRAVA POTPUNO ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 

KOMUNALNE NAKNADE) 

 

Članak 2. 

              U članku 15. stavak 1. točka 1. alineja 4., broj „1.200,00“ zamjenjuje se brojem 

„1.500,00“. 

 

 XIV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 3. 

               Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
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