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Na temelju članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 

12/18), članka 10. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Općine Barban“ broj 

21/18, 47/20), članka 3. Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na 

području Općine Barban, Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj 29.sjednici održanoj 

______  2020. godine, donijelo je 

 

 

P R A V I L N I K 

o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa 

 

 

Članak 1. 

 

(1) Pravo na 50% oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik 

plaćanja komunalnog doprinosa inozemna ili tuzemna pravna osoba ili obrtnik koji nakon 

stupanja na snagu ovog Pravilnika podnese zahtjev za izdavanje akta za gradnju na području 

koja se nalazi u neizgrađenom izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske 

namjene, za:  

 

1. građevinu u kojoj će se obavljati djelatnost iz područja proizvodnih-industrijskih ili 

zanatskih djelatnosti (proizvodnja, prerađivačka djelatnost, obrtništvo, servisi i sl.), 

2. za građevinu u kojoj će se obavljati trgovačka djelatnost (skladišta, hladnjače, trgovina 

na veliko i malo i sl.), 

3. za uslužnu i komunalno servisnu građevinu, 

4. potrebnu infrastrukturnu mrežu i infrastrukturne građevine osim ulaganja propisana 

člankom 10. Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban – Krvavci I, II i 

III. 

 

(2) Prilikom donošenja rješenja o komunalnom doprinosu Upravni odjel će poduzetnika iz 

stavka 1. ovog članka osloboditi od plaćanja dijela komunalnog doprinosa (50%). 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban.“ 

 

 

 

KLASA:  

UR.BROJ: 2168/06 

Barban, ___ 2020. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik 

Dean Maurić, v.r. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

 

Programom potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban 

propisuju se potpore za razvoj gospodarstva na području Općine Barban. 

 

Odredbom članka 2., stavka 1. točke 3. Programa, kao jedna od mjera potpore predviđeno je 

oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

Odredbom članka 3. stavka 2. Programa predviđeno je da se postupak i uvjeti dodjele 

subvencije iz Programa, propisuju posebnim pravilnicima koje donosi Općinsko vijeće 

Općine Barban. 

 

Predloženim Pravilnikom uređuju se uvjeti za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa  

sukladno Programu potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine 

Barban. 

 

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika jest pokretanje novih investicija, 

odnosno proširenje postojećih gospodarskih kapaciteta na području Općine Barban kojima se 

ostvaruje jedan ili više slijedećih ciljeva: 

− otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta, 

− unos nove opreme i suvremenih tehnologija, 

− uvođenje novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda, 

− modernizacija i unapređenje poslovanja. 

 

Predlaže se Općinskom načelniku da razmotri Nacrt Pravilnika o oslobađanju od plaćanja 

komunalnog doprinosa, da utvrdi Prijedlog istog u predloženom tekstu i proslijedi Općinskom 

vijeću na razmatranje i odlučivanje. 

 

 

 

                                                                      Pročelnica UO: 

                       Ana Krajcer Lovrić 


