
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADONAČELNIK
KLASA:363-01/19-01/g,4
UR.BR:2178/01-07-19-̂
Slavonski Brod, 6. ožujka 2019.
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 06/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada
Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.) Gradonačelnik Grada Slavonskog
Broda, nakon razmatranja na Kolegiju Gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.,
110/18.) utvrđuje se prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.
Utvrđeni prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi upućuje se Gradskom vijeću na raspravu i
usvajanje.

Za zakonitost i točnost:
Privremena pročelnica:
Kristina Radić,.dipl.iur.

Gradonačelnik
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Dostaviti:
1. Gradonačelnik
2. Gradsko vijeće
3. Dosje
4. Dokumentacija
5. Zapisnik
6. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
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^ GRAD SLAVONSKI BROD

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA:363-01/19-01/£?¥
UR.BR:2178/01-07-19-^Slavonski Brod, 6. ožujka 2019.

KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
prijedlog Zaključka dostavlja se,

Na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, a nakon
pregleda i obrade Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, u prilogu se dostavlja prijedlog
Zaključka na raspravu i potpisivanje.

Viši stručni suradnik:
Karlo Rukavina, dipl.iur.
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Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za komunalni sustav i
komunalno redarstvo
KLASA: 363-03/18-01/200
UR.BROJ: 2178/01-09-19-15
Slavonski Brod , 5.3.2019. godine

UO za lokalnu samoupravu
-ovdje-

Predmet : Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
- prijedlog, dostavlja se

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda pripremioje, u suradnji s drugim upravnim odjelima Grada, nacrt prijedloga nove Odluke o komunalnojnaknadi te je isti javno objavljen na službenim web-stranicama Grada radi provedbe javnogsavjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Po okončanju savjetovanja izvršeno je razmatranje zaprimljenih prijedloga i primjedbi,izvršene potrebne izmjene te izrađeno izvješće o provedenom javnom savjetovanju koje se dostavlja uprilogu.

Stoga Vam u prilogu dostavljamo prijedlog nove Odluke o komunalnoj nabiadi sobrazloženjem na Vaše razmatranje i podnošenje Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda nausvajanje.
S poštovanjem

Obradio:
Viši stručni suradnik
VedranVKožul,mag.iur.

NA PROČELNICA
&HĆ, dipl.iur
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Prilog:

1. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi s obrazloženjem
2. Izvješće o javnom savjetovanju

Dostaviti:

1. Naslovu

2. Pismohrana, u spis



PRIJEDLOG
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( „Narodnenovine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17 ), članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" br. 68/18, 110/18 ),članka 95.st.5. Općeg poreznog zakona („Narodne novine" br. 115/16, 106/18) i članka 35. i 36.Statuta grada Slavonskog Broda ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09, 13/10 i„Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12, 5/12, 6/13, 5/14, 4/18 ) Gradsko vijeće GradaSlavonskog Broda na svojoj 2019. godine, donijelo jesjednici, održanoj dana

O D L U K U
o komunalnoj naknadi

OPĆE ODREDBEI.

V

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i uvjeti za plaćanje komunalne naknade u graduSlavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Grad ), a naročito područja zona u gradu Slavonskom Brodu ukojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u gradu SlavonskomBrodu u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje seplaća komunalna naknada, obveznici i obveze plaćanja komunalne naknade, rok plaćanja komunalnenaknade, nekretnine važne za Grad za koje se u potpunosti ili djelomično izvršava oslobađanje odplaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobravapotpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade te ostala pitanja vezana zapostupak utvrđivanja komunalne naknade.

Članak 2.

(1) Komunalna naknada je prihod Proračuna Grada Slavonskog Broda, a plaća se, u pravilu,za financiranja održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
(2) Ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalneinfrastrukture, komunalna naknada se može koristiti za financiranje građenja i održavanja objekatapred školskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturnenamjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Slavonskog Broda.(3) Komunalna naknada predstavlja „drugo javno davanje" u smislu odredbi Općeg poreznog
(4) Utvrđivanje obveze plaćanja i osiguranje naplate komunalne naknade je od javnog, općeg ilokalnog interesa.

zakona.

Članak 3.

Na cijelom području Grada Slavonskog Broda obavljaju se komunalne djelatnosti održavanjanerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te je većina dijelova grada pretežitim dijelomopremljena najmanje pristupnim cestama, niskonaponskom električnom mrežom i vodom premamjesnim prilikama koji čine sastavni dio infrastrukture Grada Slavonskog Broda.
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Članak 4.

(1) Komunalna naknada plaća se za sve prostore, odnosno nekretnine za koje postoji obveza
plaćanja komunalne naknade prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine" br. 68/18, 110/18 ).

(2) Obveza plaćanja komunalne naknade iz prethodnog stavka obuhvaća i pomoćne prostore te
pomoćne građevine koji su u funkciji prostora, odnosno nekretnina za koje postoji obveza plaćanja
komunalne naknade.

(3) Smatra se da su ispunjene pretpostavke za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne
naknade, međuostalim, za nekretnine za koje je izdana pravomoćna lokacijska dozvola ili pravomoćan
akt za gradnju, odnosno ako se lokacijska dozvola ili akt za gradnju mogu izdati za tu nekretninu.

(4) Smatra se da su ispunjene pretpostavke za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade
i u slučajevima :
a. kada je prostor u bitnome priveden svrsi, a potrebno je izvršiti završne građevinske radove i/ili
opremanje prostora inventarom i si. ;
b. kada je prostor u bitnome priveden svrsi, a voljom obveznika se ne privodi svrsi ili ne koristi ;
c. kada je nastupilo pogoršanje stanja prostora zbog neodržavanja od strane obveznika ili treće osobe,
odnosno neizvršavanja obveza održavanje građevine prema posebnim propisima.

(5) Način korištenja i održavanja zemljišta nije od utjecaja na utvrđivanje postoji li za
predmetno zemljište obveza plaćanja komunalne naknade sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

(6) Ukoliko su ispunjene pretpostavke za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade,
komunalne naknada plaća se i za prostore, odnosno zemljišta na općem dobru, javnom dobru i dobru
od interesa za Republiku Hravtsku ako ovom Odlukom ili zakonom nije propisano drugačije.

(7) Komunalna infrastruktura u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Slavonskog Broda ne
podliježe obvezi plaćanja komunalne naknade.

SS

Članak 5.

(1) Komunalna naknada utvrđuje se po četvornome metru (m ) površine nekretnine za koju se
utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

(2) Godišnji iznos komunalne naknade predstavlja umnožak površine nekretnine po
četvornome metru (m2) površine , koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda
komunalne naknade (B).

(3) Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se posebnom Odlukom Grada.
(4) U slučaju razlikovanja podataka o četvornome metru (m2) površine nekretnine za koju se

utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, utvrdit će se stvarno izvedena površina nekretnine za
potrebe izračuna obveze komunalne naknade.

II. PODRUČJA ZONA KOMUNALNE NAKNADE

SS

Članak 6.

(1) Komunalna naknada plaća se na cijelom području grada Slavonskog Broda.
(2) U gradu Slavonskom Brodu utvrđuju se četiri (4) zone za određivanje visine komunalne

naknade.
(3) Prvu zonu čini područje omeđeno:
- s južne strane obalom rijeke Save od mosta do produžene ulice A.Štampara , odnosno do

stadiona kraj Save,
\/

- s istočne strane ulicom A.Štampara, dijelom Ulice N. Zrinskog do Ulice I.G.Kovačića, zatim
Ulicom I.G.Kovačića do željezničke pruge ,
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- sa sjeverne strane željezničkom prugom Zagreb-Vinkovci do spoja sa ulicom B.Bušića,
- sa zapadne strane ulicom B.Bušića i linijom usporednom sa Ulicom Hanibala Lučića i

Zapadnom veznom cestom do Savskog mosta,

(4) Drugu zonu čini područje omeđeno:
- s južne strane obalom rijeke Save od stadiona kraj Save do ušća potoka Glogovice,
- s istočne strane potokom Glogovica do naselja ,,A. Hebrang", južnim rubom naselja do

željezničke pruge Zagreb-Vinkovei na istočnom kraju ulice V.Gortana,
- od željezničke pruge ulicom Majke Terezije nastavljajući se na Aleju Miroslava Krleže,
- sa sjeverne strane Alejom Miroslava Krleže do potoka Glogovica uključujući i i Ulicu

Davorina Bazjanca, zatim potokom Glogovica do Kumičićeve ulice, a zatim sjevernim rubom granice
industrijskog kompleksa „Đuro Đaković“

- sa zapadne strane zapadnim rubom granice industrijskog kompleksa „Đuro Đaković“ do
željezničke pruge Zagreb-Vinkovci

(5) Treću zonu čini područje omeđeno :
- s južne strane obalom rijeke Save od ušća Glogovice do industrijskog kolosijeka za Bjeliš,- s istočne strane industrijskim kolosijekom od rijeke Save do željezničke pruge Zagreb-

Vinkovci , zatim od željezničke pruge Zagreb-Vinkovci do istočnog spoja na Sjevernu veznu cestu ,- sa sjeverne strane počevši od istočnog ulaza u Grad Slavonski Brod , istočno Sjevernom
veznom cestom te desno sjevernim odvojkom Sjeverne vezne ceste do nadvožnjaka Sjeverna vezna
cesta-Podvinje, nastavljajući zapadno južnim rubom auto-ceste Zagreb-Lipovac do nadvožnjaka
Brodsko Vinogorje-Marinci te potom južno na Sjevernu veznu cestu te nadalje prateći Sjevernu veznu
cestu do njezinog zapadnog ulaza,- sa zapadne strane zapadnim ulazom na Sjevernu veznu cestu nastavljajući se istočno
Zapadnom veznom cestom do kanala Mrsunje te prateći tok kanala Mrsunje do ušća Save te nadalje do
Savskog mosta.

(6) Četvrtu zonu čini ostalo područje koje nije obuhvaćeno ostalim zonama omeđeno
Prostornim planom uređenja Grada Slavonskog Broda.

( 7) Za potrebe prikaza zona iz prethodnih stavaka mogu se izraditi grafički prikazi područja
zona.

m. KOEFICIJENT ZONE

Članak 7.

(1) Utvrđuju se koeficijenti zona (Kz) u svrhu određivanja komunalne naknade za:

I. zonu
II. zonu
III. zonu
IV. zonu

1,00
0,87
0,61
0,40

IV. KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 8.

(1) Utvrđuju se koeficijenti namjene nekretnina (Kn) za:
- stambeni prostor
- stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana
- garažni prostor

1,00
1,00
1 ,00
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- neizgrađeno građevinsko zemljište
- poslovni prostor za proizvodne djelatnosti
- poslovni prostor za djelatnosti koje nisu proizvodne
- građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti

0,05
1,00

- 3,00
- 0,30

Članak 9.

(1) Ukoliko se dio stambenog prostora koristi za poslovne svrhe, komunalna naknada se, u
pravilu, obračunava za cijelu površinu tog prostora koeficijentom namjene za poslovni prostor.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, komunalna naknada se može obračunati posebno za
stambeni dio, a posebno za poslovni dio prostora ako svaki od tih prostora čini posebnu funkcionalnu
cjelinu.

(3) U nekretninama koje se koriste kao poslovni prostor za različite namjene, naknada se
obračunava posebno za proizvodni, a posebno za poslovni prostor za ostale namjene.

Članak 10.

(1) U slučaju da u zgradi izgrađenoj na građevinskoj čestici, odnosno unutar kompleksa
zemljišta koje služi u poslovne svrhe ima više vlasnika prostora obveznika plaćanja komunalne
naknade, pripadajuća površina zemljišta određuje se razmjerno korisnoj površini njihovog poslovnog
prostora u odnosu na ukupnu korisnu površinu zgrade, a kod kompleksa zemljišta u odnosu na ukupnu
korisnu površinu svih zgrada unutar kompleksa.

Članak 11.

(1) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad
se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, uz predočen dokaz,
koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni
prostor, odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

(2) Obvezniku kojem je umanjena obveza plaćanja komunalne naknade prema odredbi
prethodnog stavka ovog članka obvezan je, za vrijeme važenja rješenja kojim je utvrđena umanjena
obveza komunalne naknade, mjesečno dostavljati odgovarajuće dokaze koje odredi službena osoba da
se u predmetnom prostoru nedvojbeno ne obavlja poslovna djelatnost.

Članak 12.

U slučaju kada se u novoizgrađenom poslovnom prostoru ne obavlja poslovna djelatnost
koeficijent namjene se može umanjiti za 50% sve do početka obavljanja djelatnosti, odnosno do
prestanka razloga zbog kojeg se djelatnost nije obavljala.

Članak 13.

(1) Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti
veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim
naseljima i kampovima koji se nalaze na području grada Slavonskog Broda.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obveznik komunalne naknade može podnijeti zahtjev
za izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi unutar tekuće godine, uz koji je dužan dostaviti
odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.
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V. OBVEZNIK I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 14.

(1) Obveznik plaćanja komunalne naknade je vlasnik ili korisnik stambenog prostora,
poslovnog prostora, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne
djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta na području grada Slavonskog Broda sukladno
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

(2) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje pod pretpostavkama određenima Zakonom o
komunalnom gospodarstvu.

(3) Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja
te naknade prenesena na korisnika nekretnine.

(4) U slučaju statusnih promjena obveznika plaćanja komunalne naknade koje nisu od utjecaja
na pravni subjektivitet obveznika ( npr. otvaranje stečajnog postupka) , pravomoćno rješenje o obvezi
plaćanja komunalne naknade doneseno prije statusnih promjena zadržava pravne učinke od trenutka
tih promjena pa nadalje.

(5) Ukoliko nije moguće utvrditi obveznika plaćanja komunalne naknade ili nisu ispunjene
zakonske pretpostavke za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade , obveza će se utvrditi čim
se po saznanju Upravnog odjela steknu mogućnosti za utvrđivanje obveznika, odnosno obveze
plaćanja komunalne naknade.

(6) Ukoliko je nad nekretninom uspostavljeno privremeno upravljanje prema odredbama
posebnih propisa iz područja vlasničkopravnih odnosa, Grad će privremeno biti utvrđen obveznikom
plaćanja komunalne naknade za tu nekretninu do stjecanja mogućnosti za utvrđivanje obveze plaćanja
komunalne naknade vlasniku nekretnine.

(7) Ukoliko se naknadno utvrdi da je obveza plaćanja komunalne naknade utvrđena protivno
odredbi prethodnog stavka ili Zakonu, po provedenoj provjeri će se rješenje o obvezi plaćanja
komunalne naknade staviti izvan snage prema općim postupovnim pravilima, a dospjelo dugovanje
komunalne naknade će se stornirati iz financijsko-računovodstvenih evidencija.

Članak 15.

(1) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka
obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih
za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine,
promjena namjene nekretnine i ostalo) prijaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno
redarstvo Grada Slavonskog Broda nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka te predočiti
odgovarajuće vjerodostojne dokaze koje odredi službena osoba.

(2) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne
naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze
plaćanja komunalne naknade u propisanom roku Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno
redarstvo Grada Slavonskog Broda, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze .

(3) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi činjenice koje su od utjecaja na
prestanak obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjenu drugih
podataka bitnih za utvrđivanje prestanka obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku
Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda, dužan je
platiti komunalnu naknadu, u pravilu, do trenutka prijave činjenica vezanih za prestanak obveze pod
uvjetom da su navedene činjenice dokazane na odgovarajući način..

(4) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku do 15 dana od dana nastanka
promjene adrese prebivališta, boravišta, mjesta na kojem se nalazi ili sjedišta obavijestiti Upravni
odjel o promjeni adrese za dostavu pismena.

(5) Ukoliko obveznik ne postupi sukladno odredbi prethodnog stavka, dostava pismena
Upravnog odjela smatrat će se urednom ako je izvršena na adresu iz registra obveznika komunalne
naknade te obveznik snosi sve pravne posljedice svog propuštanja.
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Članak 16.

(1) Za potrebe prijave podataka u svezi obveze plaćanja komunalne naknade Upravni odjel
može omogućiti korištenje obrazaca prijave ( formulara ).

(2) Za potrebe utvrđivanje činjenica u svezi obveze plaćanja komunalne naknade, Upravni
odjel može koristiti sva dokazna sredstva bez ograničenja, a osobito podatke iz službenih evidencija,
javno dostupnih podataka, podatke utvrđene u drugim postupcima Upravnog odjela , podatke utvrđene
u postupcima drugih upravnih odjela i javnopravnih tijela, podatke gradskih trgovačkih društava i
drugih pružatelja javnih usluga, podatke iz akata za građenje, podatke utvrđene očevidima i nadzorima
te podatke pribavljene na druge načine.

(3) Upravni odjel ovlašten je u svezi uvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade i
postupka osiguranja i naplate komunalne naknade prikupljati, obrađivati i prosljeđivati osobne
podatke stranaka i trećih osoba u skladu s posebnim propisima.

(4) Upravni odjel ovlaštenje u svako doba provoditi reviziju podataka iz registra obveznika
komunalne naknade te u slučaju bilo kakve promjene koje utječu na iznos obveze komunalne naknade
pokrenuti postupak donošenja novog rješenja.

(5) Radi provođenja postupka utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade, stranke i treće
osobe dužne su na zahtjev službene osobe dati potrebne i točne podatke te omogućiti očevid na
nekretninama u svezi kojih se vodi postupak.

Članak 17.

(1 ) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno
redarstvo Grada Slavonskog Broda ( dalje: Upravni odjel ) u skladu s ovom Odlukom i Odlukom o
vrijednosti boda komunalne naknade (B) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti sukladno
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općeg poreznog zakona i drugim mjerodavnim
propisima.

(2) Rješenje o komunalnoj naknadi ima status poreznog rješenja u smislu odredbi Općeg
poreznog zakona.

(3) Rješenje o komunalnoj naknadi ostaje na snazi do promjene podataka bitnih za utvrđivanje
ili visinu obveze.

(4) Obveza plaćanja komunalne naknade utvrđuje se od dana nastanka obveze plaćanja
komunalne naknade te se u pravilu obračunava razmjerno danima u mjesecu kojem je nastala ,
odnosno prestala obveza plaćanja komunalne naknade za početni , odnosno završni mjesec obveze
plaćanja komunalne naknade.

(5) Ako se rješenje o obvezi plaćanja komunalne naknade donosi tijekom kalendarske godine,
u rješenju će se naznačiti godišnji iznos za tu godinu u kojoj se rješenje donosi u odnosu na koliko se
mjeseci utvrđuje komunalna naknada u toj godini, a onda naznačiti i u godišnji iznos za sljedeće
godine u cijelosti za 12 mjeseci.

(6) Upravni odjel ne mora donijeti rješenje o obvezi plaćanja komunalne naknade ako bi
troškovi utvrđivanja i naplate komunalne naknade bili nerazmjerni naplaćenoj komunalnoj naknadi.

(7) U slučaju pogrešno utvrđene visine obveze komunalne naknade rješenje se ne mora
mijenjati ako bi povećani iznos komunalne naknade bio nerazmjeran troškovima postupka izmjene
rješenja.

(8) Za potrebe primjene odredbe stavka 6. i 7. ovog članka, iznos koji predstavlja trošak
izdavanja rješenja nerazmjeran naplaćenoj komunalnoj naknadi utvrđuje se u iznosu od 120,00 kuna
godišnje.

(9) Primjerak rješenja o komunalnoj naknadi dostavlja se na znanje Upravnom odjelu za
financije i računovodstvo Grada te drugim javnopravnim tijelima sukladno posebnim propisima.
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Članak 18.

(1) Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada vodi Registar obveznika
komunalne naknade Grada u suradnji s Upravnim odjelom za financije i računovodstvo Grada
sukladno nadležnostima upravnih tijela.

(2) Registar obveznika komunalne naknade Grada Slavonskog Broda vodi se u elektroničkom
obliku i predstavlja službenu evidenciju Grada Slavonskog Broda.

(3) O izdanim rješenjima u svezi obveze plaćanja komunalne naknade i činjenicama bitnima
za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade vode se interne evidencije.

Članak 19.

(1) Rokovi plaćanja komunalne naknade utvrđuju se na sljedeći način :
- stambeni prostor- mjesečno do 15. u mjesecu za tekući mjesec ;
- stambeni prostor i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana - mjesečno do 15.

u mjesecu za tekući mjesec ;
- garažni prostor- mjesečno do 15. u mjesecu za tekući mjesec ;
- poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti- mjesečno do 15. u mjesecu

za tekući mjesec ;
- poslovni prostor koji služi za obavljanje djelatnosti koje nisu proizvodne- mjesečno đo 15. u

mjesecu za tekući mjesec ;
- građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti- mjesečno do 15. u mjesecu

za tekući mjesec ;
- neizgrađeno građevinsko zemljište- godišnje do 1.srpnja tekuće godine za tu godinu ;

(2) Iznimno od prethodnog stavka, povodom utvrđivanja obveze plaćanja komunalne
naknade novim rješenjem , u izreci rješenja se može odrediti drugačiji rok plaćanja za prvi obrokkomunalne naknade koji dospijeva nakon donošenja rješenja.

(3) Na zakašnjele uplate plaća se zakonska zatezna kamata sukladno posebnim propisima.
(4) Obvezniku plaćanja komunalne naknade koji ima evidentirano dospjelo dugovanje

komunalne naknade mogu se dostavljati obavijesti o stanju dugovanja, pozivi za izmirenje duga,
odnosno opomene zbog neplaćanja dugovanja pisanim putem, elektroničkom poštom ili na drugi
odgovarajući način.

(5) Dostava opomena, poziva odnosno obavijesti iz prethodnog stavka ovog članka nije
pretpostavka za pokretanje ovršnog postupka radi naplate duga komunalne naknade.

(6) Akte iz stavka 4.ovog članka može za pojedinačne slučajeve dostavljati Upravni odjel, a
sustavno tijekom godine Upravni odjel za financije i računovodstvo Grada sukladno posebnim
procedurama.

Članak 20.

(1) Komunalna naknada plaća se na račun Proračuna Grada Slavonskog Broda sukladno , u
pravilu, podacima i rokovima navedenima u rješenju o obvezi plaćanja komunalne naknade.

(2) Obveznicima plaćanja komunalne naknade- fizičkim osobama mogu se dostaviti uplatnice
za plaćanje komunalne naknade.

(3) Obveznicima plaćanja komunalne naknade- fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu
djelatnost i pravnim osobama mogu se dostaviti uplatnice ili računi.

( 4) Dostava uplatnica, odnos računa u svezi obveze plaćanje komunalne naknade može se
izvršavati elektroničkim putem

(5) Dostava uplatnica, odnosno računa nije pravna osnova za obvezu plaćanja komunalne
naknade, nego predstavlja tehničko sredstvo za olakšavanje postupka plaćanja obveze komunalne
naknade.
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VI. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 21.

(1) Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju-Grad Slavonskog
Broda, javne ustanove te druge neprofitne pravne osobe kojima je osnivač i vlasnik Grad Slavonski
Brod za nekretnine u kojima obavljaju svoju djelatnost te za nekretnine koje su im dane na korištenje.

(3) Za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se daju u najam, podnajam, zakup, podzakup
ili na raspolaganje drugim pravnim i fizičkim osobama plaća se komunalna naknada.

(4) Iznimno od prethodnog stavka, za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se
komunalna naknada ako su ti prostori prazni od osoba i stvari i predani u posjed Gradu, do dana
njihovog davanja u zakup, najam ili korištenje.

(5) Obveznik plaćanja je pravna i fizička osoba koja koristi nekretninu iz stavka 3. ovoga
članka.

Članak 22.

(1) Od obveze plaćanja komunalne naknade u tekućoj godini za stambeni prostor koji koriste
za stanovanje po zahtjevu obveznika potpuno će se osloboditi:

1. obveznici plaćanja komunalne naknade koji ispunjavaju socijalni uvjet sukladno gradskoj
Odluci o socijalnoj skrbi kako slijedi :
- korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
- korisnici pomoći za naknadu za troškove stanovanja,
- korisnici prava na doplatak za pomoć i njegu,
- korisnici prava na osobnu invalidninu ;

2. obveznici plaćanja komunalne naknade koji ispunjavaju uvjet prihoda sukladno gradskoj
Odluci o socijalnoj skrbi kako slijedi :
- samci ili obitelj koji nemaju sredstava za uzdržavanje ( prihode) u visini zajamčene
minimalne naknade utvrđene posebnim propisima iz područja socijalne skrbi, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način.

3. obveznici plaćanja komunalne naknade koji ispunjavaju jedan od posebnih uvjeta prihoda
sukladno gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi :
- korisnici doplatka za njegu i pomoć druge osobe ili osobne invalidnine ukoliko nisu invalidi
Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji;
- invalidi Domovinskog rata od 20 % do 50% invaliditeta ;
- civilne žrtve rata i članovi njihovih obitelji ;
- umirovljenici koji ostvaruju mirovinu sa zaštitnim dodatkom ;
- umirovljenici čija mirovina ne prelazi visinu mirovine ne prelazi visinu mirovine sa zaštitnim
dodatkom ukoliko nemaju drugih prihoda u obitelji ;
- nezaposleni hrvatski branitelji ;
- nezaposlene osobe koje u kućanstvu nemaju drugih prihoda osim novčane naknade za
vrijeme nezaposlenosti, pod uvjetom da tu naknadu ostvaruje samo jedna osoba u kućanstvu ;
- korisnici zajamčene minimalne naknade kod Centra za socijalnu skrb koji su vlasnici
nekretnine za koju je utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade.

(2) Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se najkasnije do
31. prosinca tekuće godine za tu godinu.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obveznik plaćanja, u pravilu, prilaže potrebne
dokaze.

(4) U slučaju vlasništva ili posjedovanja više nekretnina, oslobođenje obveze plaćanja
komunalne naknade prema odredbama ovog članka moguće je samo za jednu nekretninu u tekućoj
godini i to onu u kojoj obveznik ima prebivalište.
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(5) Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnici nekretnina iz
ovog članka pod uvjetom da te nekretnine ne daju u zakup, podzakup, najam, podnajam, na korištenje
i si.

(6) Troškovi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade podmirit će se iz sredstava
Praoračuna Grada sukladno utvrđenim proračunskom iznosu za tu namjenu.

(7) Na zahtjev Upravnog odjela, postojanje pretpostavki iz stavka 1. ovog članka provjerit će
Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada.

(8) Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade prema odredbama ovog članka odobrava se
samo za kvadraturu zadovoljavajućeg stambenog prostora veličine 50 m2 korisne površine za jednu
osobu uvećane za 10 m2 za svakog daljnjeg člana kućanstva, koji podnositelj zahtjeva neposredno
koristi najmanje 6 mjeseci, a služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba.

(9) Na pitanja koja nisu određena ovim člankom podredno se primjenjuju odredbe posebnih
propisa iz područja socijalne skrbi.

Članak 23.

(1) Po zahtjevu obveznika, Upravni odjel može djelomično ili u cijelosti osloboditi plaćanja
komunalne naknade za tekuću godinu i druge pravne i fizičke osobe u slučajevima :

a. ako je to od interesa i značaja za Grad Slavonski Brod ili širu društvenu zajednicu ;
b. ako se prostor, odnosno nekretnina, ne može koristiti uslijed oštećenja uzrokovanih

požarom, poplavom, drugim elementarnim nepogodama, miniranosti ili sličnim okolnostima, ako je za
nekretninu doneseno konačno rješenje o zabrani korištenja ili konačno rješenje o rušenju i to za
vrijeme dok se nastala oštećenja ne otklone, odnosno dok se ne stekne mogućnost za korištenje
prostora ;

c. ako su za prostor, odnosno nekretninu nastupile činjenice zbog kojih je privremeno bitno
onemogućeno ili znatno otežano korištenje komunalnom infrastrukturom uz tu nekretninu, odnosno
bitno umanjeno obavljanje neke od komunalnih djelatnosti iz čl. 92.st.2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu za vrijeme trajanja tih okolnosti ;

d . ako to posebne okolnosti obveznika opravdavaju.
(2) U svezi ispunjenja uvjeta za oslobađanje prema odredbama ovoga članka obveznik je

dužan dostaviti odgovarajućih dokaza sukladno traženju Upravnog odjela.
(3) Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade prema odredbi podstavaka a. i d .

stavka 1. ovog članka izvršit će se samo pod uvjetom da se financijski moguće realizirati s obzirom na
proračunske mogućnosti Grada za tekuću godinu.

(4) Uvjet iz prethodnog stavka utvrđuje Upravni odjel za financije i računovodstvo Grada na
traženje Upravnog odjela.

(5) Podnošenje zahtjeva za oslobađanje komunalne naknade ne odgađa ispunjenje obveze
plaćanja.

Članak 24.

(1) Upravni odjel donosi rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od obveze
plaćanja komunalne naknade te rješenje o odbijanju zahtjeva za oslobađanjem od obveze plaćanja
komunalne naknade po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.

(2) Postupak oslobađanja od obveze plaćanja komunalne naknade može se pokrenuti ako je
obveza plaćanja komunalne naknade za koju se traži oslobađanje rješenjem pravomoćno utvrđena.

(3) O oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade, odnosno odbijanju oslobađanja
komunalne naknade donosi se posebno iješenje.

(4) Žalba na rješenja iz stavka 1.ovog članka nema odgodni učinak.
(5) Primjerak lješenja o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade dostavlja se

Upravnom odjelu za financije i računovodstvo Grada, a rješenje koje je doneseno po čl.22. ove Odluke
dostavlja se i Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

(6) Na postupak povodom oslobađanja od obveze plaćanja komunalne naknade na
odgovarajući način se primjenjuju odredbe ove Odluke i drugih propisa u svezi postupka utvrđivanja
obveze plaćanja komunalne naknade.
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Članak 25.

(1) Pročelnik Upravnog odjela je ovlašten za načine postupanja službenika u svezi primjene ove
Odluke donositi obvezujuće procedure, naloge, upute, metodologije rada i objašnjenja, propisati oblik
akata koje donose službenici, propisati obvezno vođenje internih evidencija rješenja i drugih podataka,
naložiti provedbu revizije registra obveznika komunalne naknade i predmeta, odrediti službenike
ovlaštene za provedbu nadzora i poreznog nadzora te druge potrebne mjere.
(2) Odredbe ove Odluke o ovlastima pročelnika primjenjuju se na odgovarajući način i na
privremenog pročelnika te službenika s ovlaštenjem pročelnika.
(3) Postupanje službenika upravnih odjela Grada prema aktima iz stavka l.ovog članka je obvezujuće,
osim ako zakonom nije određeno drugačije.

V •

Članak 26.

(1) Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo može u svezi razjašnjenja pitanja
vezanih za primjenu ove Odluke donositi službena mišljenja, davati očitovanja, odgovore, upute za
primjenu odredbi ove Odluke i si.
(2) Akti iz prethodnog stavka mogu se pripremati uz suradnju drugih upravnih odjela Grada u skladu s
njihovim djelokrugom poslova.
(3) Po prethodnom prijedlogu Upravnog odjela , Odbor za statut i poslovnik Predstavničkog tijela
Grada može , po potrebi, donositi vjerodostojna tumačenja odredbi ove Odluke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o
komunalnoj naknadi ( Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije br. 14/01, 8/09 i Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda br. 6 /13, 9/13,7/14 ).

(2) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi ( Službeni
vjesnik Brodsko- posavske županije br. 14/01, 8/09 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 6
/13, 9/13,7/14 ).

(3) Rješenja o komunalnoj naknadi donesena temeljem Odluke o komunalnoj naknadi ( Službeni
vjesnik Brodsko- posavske županije br. 14/01, 8/09 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 6
/13, 9/13,7/14 ) ostaju na snazi do donošenja rješenja po ovoj Odluci.
(4) Na sve što nije uređeno ovom Odlukom primjenjuju se odredbe mjerodavnih propisa iz područja
komunalnog gospodarstva, propisa kojima se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i
poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima te ostalih posebnih
propisa.

(5) Ukoliko neka od odredbi ove Odluke nije u skladu ili , zbog izmjena zakonodavstva nakon
stupanja na snagu ove Odluke, postane nesukladna s propisima veće pravne snage, primijenit će se
izravno odgovarajuće odredbe propisa veće pravne snage umjesto te odredbe ove Odluke.

Članak 28.

Ova će odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
U Slavonskom Brodu,
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O b r a z l o ž e n j e

Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18,
110/18 dalje: Zakon ), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Odredbom članka 130.
stavkom 1. Zakona propisana je obveza jedinicama lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnoj
naknadi iz članka 95. stavka 1. Zakona.

Novim je Zakonom komunalna naknada definirana kao novčano javno davanje koje se plaća
za održavanje komunalne infrastrukture, odnosno prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji
se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja
objekata pred školskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i
kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne
infrastrukture.

U odnosu na postupak utvrđivanja komunalne naknade novi Zakon donosi određene novine
koje iznosimo u nastavku.

U prvom redu promijenjen je obveznik komunalne naknade. Prema prijašnjem Zakonu o
komunalnom gospodarstvu, koji je stupanjem na snagu novog Zakona, prestao važiti, obveznici
plaćanja komunalne naknade bili su „vlasnici odnosno korisnici: stambenog prostora, poslovnog
prostora, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
i neizgrađenog građevnog zemljišta”. Prema novom Zakonu komunalnu naknadu plaća vlasnik
navedenih istih nekretnina za koje se plaća komunalna naknada (stambeni prostor, poslovni prostor,
garažni prostor, građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno
građevinsko zemljište), odnosno korisnik, ali korisnik ako je na njega od strane vlasnika prenesena
pisanim ugovorom obveza plaćanja komunalne naknade, ako se nekretnina koristi bez pravne osnove
ili ako se ne može utvrditi vlasnik (članak 93. Zakona).

Novina je prema novom Zakonu institut solidarnog jamstva za plaćanje komunalne
naknade. Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade od strane korisnika u
slučaju kada je vlasnik pisanim ugovorom prenio obvezu plaćanja komunalne naknade na korisnika
(članak 93. stavak 3. Zakona).

Sljedeća novina je da se komunalna naknada u rješenju o komunalnoj naknadi utvrđuje
u godišnjem iznosu uz mogućnost da se godišnji iznos komunalne naknade plaća mjesečno ili u
obrocima (članak 101. Zakona). Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu rješenjem o
komunalnoj naknadi utvrđivao se mjesečni iznos komunalne naknade.Godišnji iznos komunalne
naknade prema članku 101. stavak 2. Zakona predstavlja umnožak površine nekretnine za koju se
utvrđuje komunalna naknada i jediničnog iznosa komunalne naknade po m2 površine. Jedinični iznos
komunalne naknade po m2 površine predstavlja, prema članku 99. stavak 2. Zakona, umnožak
koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Treća bitna novina Zakona je što obveznik komunalne naknade koji u zakonskom roku od 15
dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade , promjene obveznika ili promjene
obračunske površine ili namjene nekretnine, ne prijavi Gradu nastanak ili promjenu svoje obveze,
dužan platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze (članak 94. stavaka 4. Zakona). Ovom
zakonskom izmjenom značajno će se poboljšati praksu utvrđivanja i naplate komunalne naknade jer će
se obveza moći retrogradno utvrđivati za prijašnja razdoblja. Naime, u sustavu prijašnjeg Zakona
mnogi obveznici nisu prijavljivali u zakonskom roku promjenu osobe obveznika, a novog obveznika
se po zakašnjeloj prijavi ili po službenoj dužnosti moglo obvezati samo od početka kalendarske godine
u kojoj se donosilo novo rješenje o komunalnoj naknadi (sudska praksa upravnog suda), tako da je
ostao problem naplate prijašnjih godina od nastanka promjene obveznika do godine od koje se mogla
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naplaćivati naknada na ime novog vlasnika. Po ovom novom sustavu obveznik je dužan platiti
komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Za razliku od prijašnjeg Zakona , novi Zakon jasno navodi kada nastaje obveza plaćanja
komunalne naknade (članak 94. stavak 1. Zakona). Za novoizgrađenu nekretninu obveza plaćanja
komunalne naknade nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno ako se nekretnina koristi bez
uporabne dozvole danom početka korištenja. Za postojeću nekretninu obveza plaćanja nastaje danom
sklapanja kupoprodajnog ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja, danom
pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se steče vlasništvo, odnosno danom početka korištenja
nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. Tu je bitno reći da obveza uvijek nastaje od dana što
znači da se ne može utvrditi da nastaje od početka sljedećeg mjeseca ili godine.

Sljedeća novina Zakona je i u tome što se po uzoru na komunalni doprinos propisuje
minimalno obavezni sadržaj rješenja o komunalnoj naknadi i apsolutna ništavost rješenja o
komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj (članak 101. Zakona).

Na kraju, značajna je novina da se po novom Zakonu postupak donošenja rješenja o
komunalnoj naknadi i postupak prisilne naplate potraživanja po rješenju (ovrha) provodi na način
propisan Općim poreznim zakonom , a Zakon o općem upravnom postupku samo kada Općim
poreznim zakonom nije riješeno drugačije. To znači da se obveza plaćanja komunalne naknade
utvrđuje prema pravilima poreznog postupka, što daje jače instrumente za utvrđivanje te obveze kao
javnog davanja kojim se financiraju komunalne djelatnosti.

Na temelju odredbe članka 95. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u jedinici lokalne
samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u
jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za
nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za
jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne
naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili
potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Sukladno gore navedenom, Grad Slavonski Brod dužan je donijeti Odluku o komunalnoj
naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja sa novim Zakonom o komunalnom
gospodarstvu. Stoga su ovom Odlukom uređena bitna pitanja propisana odredbom čl.95.st.l. Zakona
te ostala pitanja tehničko-provedbenog karaktera u svezi utvrđivanja obveze plaćanja komunalne
naknade koja predstavljaju ustaljenu upravnu praksu. Ujedno su izrijekom podrobnije regulirana
određena pitanja za koja su postojale pravne praznine, a u skladu su sa stajalištima pravne teorije,
mišljenjima resornog ministarstva te upravne i upravnosudske prakse pri čemu nisu u protivnosti s
odredbama mjerodavnih zakona.

Člankom 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN RH 33/01, 60/01,-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 , 123/17 )
propisano je da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz
samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te obavlja i
druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.
Člankom 36. Statuta Grada Slavonskoga Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09.
i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. , 5/14, 4/18) propisano je da
Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i
podzakonskim aktima.

Za provođenje predložene Odluke nisu potrebna dodatna sredstva u proračunu Grada.

Stoga se predlaže Predstavničkom tijelu Grada Slavonskog Broda donošenje ove Odluke.
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IZVJEŠĆE O
provedenom javnom savjetovanju o nacrtu općeg akta

Gradskoga vijeća Grada Slavonskog Broda

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Grad Slavonski Brod -Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
Početak savjetovanja: 31.siječnja 2019.
Završetak savjetovanja: 20. veljače 2019.

Razlozi za donošenja akta i ciljevi koji se
njime žele postići

Obrazloženje akta nalazi se u prilogu nacrta
akta

Je li nacrt bio objavljen na intemetskim
stranicama ili na drugi odgovarajući način? DA

Intemetsko savjetovanje na službenim web-
stranicama Grada Slavonskog Broda
provedeno je u razdoblju od 31.1.2019.-
20.2.2019.

Način i razdoblje u kojem je provedeno
savjetovanje

http://www.slavonski-
brod.hr/index.php/otvorena-
savietovania/9289-savietovanie-sa-
zainteresiranom-iavnoscu-nacrt-prijedloga-
odluke-o-komunalnoj-naknadi

Objava dokumenata za savjetovanje

SLAVICA BILIC
,,Č1.8.koeficijent namjene nekretnine za
poslovni prostor za djelatnosti koji nisu
proizvodne 3,00. Naime, posjedujem mali
poslovni prostor i d .o.o sa 1 zaposlenikom za
koji je komunalna naknada faktor 3 ( tj.300
%) u odnosu na stambeni prostor. Ako se
tome doda naknada Hrvatskim vodama koaj
je faktor 5 ( 500 % u odnosu na stambeni
prostor) dođemo do računice da to zbrojeno
je više nego što je bio prijedlog za porez na
nekretnine. U sadašnje vrijeme kada je velika
borba za isplatiti minimalnu plaću kako kod
nas, tako i mnogim malim oduzetnicima u
Brodu gdje se svaki dan gase ili blokiraju i
odseljavaju, predlažem prijelazni period ( dok
ne prođe kriza ( ako uopće prođe??) barem
izjednačavanje ove naknade sa stambenim
prostorom. U sadašnje vriejme malim
poduzetnicima treba pomoć, a ne da oni
financiraju sve što je u Obrazloženju
predmetne Odluke navedeno da se troše

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja
i prijedloga s obrazloženjem razloga za
prihvaćanje ili neprihvaćanje
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sredstva. Unaprijed hvala na razumijevanju! „
NE PRIHVAĆA SE
Prema javno dostupnim podacima,
gospodarstvo Republike Hrvatske se u
2018.godini oporavilo od gospodarske krize.
Ujedno izjednačavanje koeficijenta namjene
poslovnog prostora sa stambenim prostorom
nije svrsishodno niti je pronađena takva
praksa u drugim usporedivim jedinicama
lokalne samouprave.
DRAŽEN MLAKAR
„Primjedba na čl.4.st.(l) -na neprenošenje
popisa prostora iz Zakona o komunalnom
gospodarstvu za koje postoji obveza plaćanja
komunalne naknade. Obrazloženje: Stavak
(1) je vjerojatno pravno ispravan ali čemu
usmjeravanje na uvid u podatak u drugi akt
ako može pisati u Odluci ?“
NE PRIHVAĆA SE
Kako su odredbama članka 92.Zakona o
komunalnom
68/18,110/18) određene kategorije prostora,
odnosno nekretnina za koja se plaća
komunalna naknada, nije nomotehnički
potrebno prenositi zakonske odredbe u tekst
Odluke.

gospodarstvu ( NN

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja
i prijedloga s obrazloženjem razloga za
prihvaćanje ili neprihvaćanje

„ Primjedba na čl.4. st.(2) -na smisao stavka.
Obrazloženje: izgleda kao da se stavkom (2)
proširuje obveza plaćanja na još jednu vrstu
prostora-pomoćni prostor, a takva vrsta
prostora nije određena u Zakonu o
komunalnom gospodarstvu. Diskutabilno je
npr.drvarnicu zvati stambenim prostorom jer
u drvarnici ne stanujemo, a zaista ista je
pomoćni prostor stambenom prostoru.44
NE PRIHVAĆA SE
Odredbama članka 92.Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( NN 68/18,110/18) određene
kategorije prostora, odnosno nekretnina za
koja se plaća komunalna naknada. Odredbom
članka
izbjegavanja dvojbi u praksi,
konstatira da obveza plaćanja komunalne
naknade iz prethodnog stavka obuhvaća i
pomoćne prostore te objekte koji su u funkciji
prostora, odnosno nekretnina za koje postoji

Odluke radi4.st.2.nacrta
samo se
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obveza plaćanja komunalne naknade, a navedeno
stajalište je potvrdila upravna i upravnosudska
praksa. Stoga se ne radi o proširenju kategorija
prostora iz odredbi čl.92. Zakona, nego o
konstataciji postojeće prakse.

DRAŽEN MLAKAR
„ Primjedbe na članke 4.i 9. Primjedba 1-na
neispravan pojam. Članak 4.stavak (2) :
Izvadak iz stavka : „...te objekte koji su...“ ;
Članak 4.stavak (4),točka a. Izvadak iz točke
: ...kada je prostor objekta...", Članak
9.stavak (3) Izvadak iz stavka : „ U objektima
koji se...“. Obrazloženje: Riječ objekt se kao
pojam ne koristi u zakonodavstvu u svezi
prostornog uređenja i gradnje ( koriste se
pojmovi zgrada i građevina), te posljedično ni
u zakonima/propisima koji se na te zakone
pozivaju. Zakon o komunalnom gospodarstvu
nema pojam objekt. „
PRIHVAĆA SE
Radi otklanjanja nejasnoća, prihvaća se
primjedba te se u članku 4.st.2. riječ
„objekte" zamjenjuje rječju „pomoćne
građevine", u članku 4.st.4. riječ“objekta“
briše se kao nepotrebna, a u članku 9.st.3.
riječ „objektima" zamjenjuje se rjecju
„nekretninama".

V •

Ostali oblici savjetovanja s javnošću

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala
dodatne financijske troškove.Troškovi provedenog savjetovanja

Datum izrade Izvješća 28.2.2018

KLASA: 363-03/18-01/200
URBROJ: 2178/01-09-19-14
28.2.2018
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