
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 

110/18 i 32/20) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine“ broj 22/13, 12/18, 60/21 

i 4/22) Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine 

donosi  

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Barban“ broj 21/18 i 47/20) iza 

članka 10. dodaje se novi članak 10.a koji glasi: 

 

Obveze plaćanja komunalne naknade djelomično će se osloboditi (50%) vlasnik ili korisnik 

stambenog prostora koji ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i 

člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

utvrđen suglasno važećem zakonskom propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata i članova njihovih obitelji.  

Osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je podnijeti zahtjev za oslobađanje uz koji se prilažu 

odgovarajući pisani dokazi o ispunjenju činjenica bitnih za oslobođenje od plaćanja iz stavka 

1. ovog članka. 

O oslobođenju od plaćanja komunalne naknade, prema stavku 1. ovog članka Odluke donosi se 

rješenje. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelji za donošenje ovog akta sadržani su u članku 95. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članku 24. Statuta Općine Barban 

(„Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

 

 

II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA 

Odredbom članka 95. stavak 1. točka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju, između ostalog opći 

uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno 

oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.  

Predlaže se da se u Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Barban“ broj 21/18 

i 47/20) iza članka 10. doda novi članak 10.a koji propisuje da će se obveze plaćanja komunalne 

naknade djelomično osloboditi (50%) vlasnik ili korisnik stambenog prostora - hrvatski ratni 

vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga 

hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, što je u suglasju sa Zakonom o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 

98/19, 84/21). 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Akta kao u prijedlogu.  

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA 

Za provedbu ovog Akta nije potrebno osigurati financijska sredstva. 


