
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 24. Statuta Općine 
Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13), Općinsko vijeće Općine Barban na 
sjednici, održanoj dana 22. prosinca  godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnoj naknadi 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o komunalnoj naknadi (Službene novine Općine Barban 8/01 i 15/07) u članku 1. 
iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2, 3 i 4 koji glase: 
„Sredstva prikupljena naplatom komunalne naknade namijenjena su financiranju ovih 
komunalnih djelatnosti: 

− odvodnja atmosferskih voda,  
− održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,  
− održavanje javnih površina,  
− održavanje nerazvrstanih cesta,  
− održavanje groblja i krematorija i  
− javna rasvjeta.“ 

„Sredstva komunalne naknade namijenjena su također i financiranju građenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture“. 
„Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se upotrijebiti i u svrhu građenja i 
održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja 
građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske 
učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Barban.“ 
 

Članak 2. 
 

U Odluci o komunalnoj naknadi ( Službene novine Općine Barban 8/01 i 15/07)  u članku 10. 
iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 
„Iz razloga koji nisu propisani člankom 10. stavak 1. i stavak 2., Odluku o privremenom, 
djelomičnom ili potpunom oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade donosi 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 
Po donošenju Odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, Upravno tijelo 
jedinice lokalne samouprave donosi rješenje o privremenom, potpunom ili djelomičnom 
oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.“ 
 
 

 



Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Barban“. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN  
PREDSJEDNIK  
Toni Uravić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
− Statut Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13), 
− Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 

57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 
49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) 

 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

Općinsko vijeće Općine Barban je u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) na sjednici od 20. 
prosinca 2001. godine donijelo Odluku o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine 
Barban“ broj 8/01), kojom su utvrđeni uvjeti, način i mjerila za plaćanje obveze komunalne 
naknade na području Općine Barban. U proteklom razdoblju predmetna Odluka o komunalnoj 
naknadi mijenjana je i dopunjavana 2007. godine („Službene novine Općine Barban“ broj 
15/07). 

Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 147/14) 
pored ostalog, omogućeno je jedinicama lokalne samouprave da prikupljena sredstva od 
komunalne naknade mogu koristiti i za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture. 

Naime, predmetnom izmjenom članka 28. stavka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu 
propisano je: 

„(2) Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se odlukom predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata 
predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja i 
održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske 
učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.“ 

U tom smislu, ovom Odlukom o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi predlaže se dopuna 
članka 1. dosadašnje Odluke s tri nova stavka kojima se propisuje za koje se sve namjene 
mogu iskoristiti sredstva ostvarena od komunalne naknade (članak 22. i članak 28. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu), te dopuna članka 10. Odluke o komunalnoj naknadi u pogledu 
donošenja Odluke i Rješenja o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobođenju od 
obveze plaćanja komunalne naknade izvan razloga propisanih člankom 10.stavkom 1. i 
stavkom 2. Odluke. 

 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu.   
  


