
                              
                             
 
 
 

                           
      

          REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 363-01/17-01/9 
URBROJ: 2103/01-01-17-36 
Bjelovar, 30. studenoga 2017. 
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnoj naknadi 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o komunalnoj naknadi i u povodu toga donio sljedeći  
 

    
      ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj 

naknadi kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  
Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 

pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Ivica 
Markovinović.  
 
 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             



                               
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
       Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
                      i uređenje prostora 
 
 
Klasa: 363-03/00-01/9 
Urbroj: 2103/01-06-17-35 
Bjelovar, 29.11.2017. 

                      GRADONAČELNIK 
                                                DARIO HREBAK 

   
 
 

PREDMET: Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi  

 
 

Grad Bjelovar donio je Odluku o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara",  broj 4/00, 9/01, 11/01, 2/05, 4/06 , 9/08, 3/11,  6/14,  4/15 i  2/16 - pročišćeni 
tekst" - u nastavku: Odluka). 

 
Radi  pokretanja novih investicija, odnosno razvoja gospodarstva pripremljen 

je Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.  
 

U privitku dostavljamo Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnoj naknadi s obrazloženjem koje sadrži detaljnije razloge donošenja odluke i 
Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću.  
 

 Predlažemo  da razmotrite Nacrt o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnoj naknadi, da je  utvrdite u predloženom tekstu i proslijedite Gradskom 
vijeću na razmatranje i odlučivanje. 
 
 
 
 
 
                                            PROČELNIK 
                  Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 
 
 
 

                                
 
                REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                     GRAD BJELOVAR                             

         GRADSKO VIJEĆE       NACRT   

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine", broj  26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09, 79/09,  49/11, 144/12, 94/13, 
153/13, 147/14 i 36/15) i  članka 31. stavka 1.  točke 2.  Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13)  Gradsko vijeće Grada Bjelovara na _____ sjednici 
održanoj dana _____2017. godine  donijelo je  
 

Odluku 
o  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

 
Članak 1.  

U Odluci o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 4/00, 9/01, 
11/01, 2/05, 4/06 , 9/08, 3/11,  6/14, 4/15 i 2/16 - pročišćeni tekst - u nastavku: Odluka)  u 
članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi: 
          "(1) Rješenje o komunalnoj naknadi za svakog pojedinog obveznika donosi Upravni  
odjel za financije i javne prihode (u nastavku: Upravni odjel) za kalendarsku godinu do 31. 
ožujka tekuće godine s obavezom plaćanja za tekuću godinu i nadalje." 
 

Članak 2.  
U članku 7. stavak 5.  Odluke mijenja se i glasi: 
"U slučaju neplaćanja komunalne naknade izvršno rješenje o komunalnoj naknadi  

izvršit će Upravni odjel sukladno odredbama Zakona   o komunalnom gospodarstvu". 
 

Članak 3.   
Iza članka 13. dodaje se novi članak 13a koji glasi: 
 "(1) Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 

(što ovisi o ukupno primljenim potporama male vrijednosti) pod uvjetima propisanim  ovim 
člankom može ostvarivati na rok od 5 godina od dana početka obavljanja djelatnosti  
obveznik plaćanja komunalne naknade inozemna ili tuzemna pravna osoba ili obrtnik  u 
građevini za koju je akt za gradnju izdan nakon 01.01.2018. godine  za poslovni prostor u 
kojem se obavlja: 

1.1. djelatnost iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) 
1.2. proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost  

                  1.3.poljoprivredna djelatnost (za proizvodnu građevinu na gospodarstvu, 
građevinu  za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda,  građevinu  
za uzgoj stoke i peradi) 

      1.4. turistička djelatnost (za  hotel, motel, hostel, toplice, bazen, sportsko - 
rekreacijski  centar) i  
                  1.5. za poslovnu građevinu namjene trgovački centar zatvorenog tipa u kojoj  se 
obavlja promet pretežito neprehrambenim proizvodima (isključujući retail centar), a koja ima  
minimalnu površinu trgovačkog prostora 10. 000m².  

 (2) Iznos oslobađanja od plaćanja komunalne naknade  smatra se potporom male 
vrijednosti (De minimis potporom). 
            (3) Iznos koji bi obveznik iz stavka 1. ovog članka  mogao ostvariti  oslobađanjem od 
plaćanja komunalne naknade  ne  smije  biti veći  od   iznosa 200.000,00 eura izraženo u  
kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju NBH na dan podnošenja zahtjeva za 
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (u iznos od 200.000,00 eura ulaze sve   
 



 
 
potpore male vrijednosti koje je obveznik primio u godini  u kojoj je podnio zahtjev za 
oslobađanje i u prethodne dvije fiskalne  godine).   
  
           (4) Ako se u postupku donošenja rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalne 
naknade utvrdi da bi iznos oslobođenja  bio veći  od 200.000,00 eura obveznik iz stavka 1. 
ovog članka će biti oslobođen plaćanja komunalne naknade u razmjernom djelu (do iznosa 
200.000,00 eura).  

(5) Obveznik iz stavka 1. ovog članka zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne  
naknade  podnosi  Upravnom odjelu u  roku 15 dana od dana zaprimanja rješenja o obvezi 
plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu. 
        (6) Obveznik iz stavka 1. ovog članka  prvom zahtjevu  za oslobađanje od plaćanja 
komunalne naknade mora priložiti  izjavu  o korištenim potporama male vrijednosti za 
potpore male vrijednosti koje je zaprimio u posljednje tri godine (godina u kojoj je podnio 
zahtjev za oslobađanje i prethodne dvije fiskalne  godine); izjavu koju djelatnost obavlja u 
poslovnom prostoru i dokaz da se radi o poslovnom prostoru izgrađenom nakon 01.01.2018. 
godine, te po potrebi drugu dokumentaciju koju određuje Upravni odjel, a  ostalim zahtjevima 
za oslobođenje od plaćanja prilaže samo izjavu o  potporama male vrijednosti.  
          (7) Upravni odjel o zahtjevu za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade  odlučuje 
donošenjem rješenja.   

(8) Obveznik koji ostvari pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,  a  
koji u poslovnom prostoru prestane obavljati djelatnost ili promjeni vrstu obavljanja djelatnosti 
u razdoblju za koje vrijedi oslobađanje od plaćanja komunalne naknade  dužan je odmah  po 
nastanku navedenih promjena  pisanim putem obavijestiti Upravni odjel radi provođenja 
odgovarajućeg postupka.    

(9) Ako obveznik iz stavka 1. ovog članka  ne postupi u skladu s odredbom stavka 8.  
ovog članka Upravni odjel će provesti odgovarajući postupak i naplatiti  iznos komunalne 
naknade za koji je obveznik ostvario oslobađanje od plaćanja.    
 

Članak 4.   
           Članak  17. Odluke  mijenja se i glasi:  

"Iznos komunalne naknade koji se neće prihodovati radi oslobođenja od plaćanja 
komunalne naknade određenim odredbama članka 12., 13., 13a   14.   i 15. ove Odluke 
namirit će se iz Proračuna Grada Bjelovara".  
 

Članak 5.  
 Evidencije komunalne naknade, predmete i sva  rješenja donijeta prije stupanja na 
snagu ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi  koja se odnose 
na obvezu plaćanja i oslobođenje od plaćanja komunalne naknade  radi daljnjeg rada i 
postupanja preuzima Upravni odjel za financije i javne prihode koji je sukladno promjeni 
ustrojstva Grada Bjelovara pravni sljednik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i 
uređenje prostora, odnosno  stvarno nadležno upravno tijelo za postupanje u predmetima 
komunalne naknade (vođenje baze podataka, donošenje rješenja,  postupak ovrhe).    
 

Članak 6.   
Ova Odluka o izmjenama i dopunama  Odluke o komunalnoj naknadi objavit će se u 

"Službenom glasniku Grada Bjelovara", a  primjenjuje se od 01.01.2018. godine. 
   
Klasa: 363-03/00-01/9 
Urbroj: 2103/01-06-17-34 
Bjelovar, _______2017. 

                PREDSJEDNIK 
                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA  
                                  Ante Topalović, univ. bacc. oec. 

 

   
 
 



 
 
 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Grad Bjelovar donio je Odluku o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara",  broj 4/00, 9/01, 11/01, 2/05, 4/06 , 9/08, 3/11,  6/14,  4/15 i  2/16 - pročišćeni 
tekst" - u nastavku: Odluka). 

 
Radi razvoja gospodarstva Grad Bjelovar  određenim mjerama  ima namjeru  

poticati određene poduzetničke investicije. Jedna od mjera je oslobađanje od  
plaćanja komunalnog naknade na rok od 5 godina od dana početka obavljanja 
djelatnosti određenih kategorija obveznika.  
 

Uvažavajući iznijeto, pripremili  smo  Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnoj naknadi. 

 
Nacrt odluke (članak 3.) sadrži odredbu kojom se predlaže da  pravo na 100% 

oslobađanje od plaćanja komunalne naknade na rok od 5 godina (što ovisi o ukupno 
primljenim potporama male vrijednosti)  od dana početka obavljanja djelatnosti  ima 
obveznik plaćanja komunalne naknade inozemna ili tuzemna pravna osoba ili obrtnik  
u građevini za koju je akt za gradnju izdan nakon 01.01.2018. godine  za poslovni 
prostor u kojem se obavlja: 

 
1.1. djelatnost iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) 
1.2. proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost  

                  1.3. poljoprivredna djelatnost (za proizvodnu građevinu na gospodarstvu, 
građevinu za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda,  
građevinu  za uzgoj stoke i peradi) 

      1.4. turistička djelatnost (za  hotel, motel, hostel, toplice, bazen, sportsko - 
rekreacijski  centar)  i  
                1.5. za poslovnu građevinu namjene trgovački centar zatvorenog tipa u kojoj  
se obavlja promet pretežito neprehrambenim proizvodima (isključujući retail centar), a 
koja ima  minimalnu površinu trgovačkog prostora 10. 000m². 
 

Osim navedenog, Nacrt Odluke sadrži odredbu da je od 01.01.2018. godine za 
postupanje po Odluci o komunalnoj naknadi nadležan Upravni odjel za  financije i javne 
prihode Grada Bjelovara.  

 
Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi bio je 

objavljen na web stranici  Grada Bjelovara dana 24.10.2017. godine radi savjetovanja 
sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje je  trajalo od 24.10.2017. - 24.11.2017. 
godine.  

 
Putem obrasca sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju  u rubrici 

"Načelne primjedbe i prijedlozi"  zaprimljeno je pitanje gosp. Branimira Ungera mag. 
ing. tech. lign. ispred Radione za obradu drveta vezano uz potpore male vrijednosti 
(De minimis potpore).   

 
Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na De minimis potpore (Službeni 
list Europske Unije L 352/1) je akt opće primjene koji obvezuje sve članice EU. 
Sukladno tomu, odredbe Uredbe izravno se primjenjuju Odluku o izmjeni i dopuni 
Odluke o komunalnoj naknadi. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Sukladno iznijetom,  u Nacrt odluke  o izmjenama i dopunama odluke o 

komunalnoj naknadi  radi otklanjanja nejasnoća  vezanih uz primjenu Odluke  unijeto 
je da se  oslobađanja propisana oslobađanja smatraju potporama male vrijednosti (De 
minimis potporama).   

 
 

 Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnoj naknadi,  da je prihvati  u predloženom tekstu i proslijedi 
Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje. 
 
 
 
 
                                                                                                     PROČELNIK  
                                                                               Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

                                                                   JAVNOŠĆU 

 

 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu  
Prijedloga odluke o   izmjenama i dopunama Odluke o  
komunalnoj naknadi 
 

 
   
 

  Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

  provodi savjetovanje 

 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje   
 prostora 

 Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se  
 njime žele postići 

Razlozi i cilj koji se želi postići donošenjem Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi  je 
poticanje novih investicija radi razvoja gospodarstva  

 

  Datum dokumenta  28.11.2017. 

 Verzija dokumenta   1. 

 
 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta zakona, drugog propisa   

 ili akta 

 Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o 
komunalnoj naknadi    

 Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja   
 zakona, drugih propisa i akata  
 objavljenog na internetskim stranicama  
 Grada 

  Redni broj 19. iz Plana savjetovanja s javnošću Grada       
  Bjelovara  

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje   
 prostora 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

 
 
 
                   _ 

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

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

DA 
 

Internetska stranica 
 

 Nacrt je objavljen dana 24.10.2017. 
godine na internetskoj stranici Grada 
Bjelovara www.bjelovar.hr 

Savjetovanje je trajalo od 

24.10.2017. - 24.11.2017. godine 

(30 dana)  

 

http://www.bjelovar.hr/


Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Putem obrasca sudjelovanja javnosti u internetskom 
savjetovanju  u rubrici "Načelne primjedbe i prijedlozi"  
zaprimljeno je pitanje gosp. Branimira Ungera mag. ing. 
tech. lign. ispred Radione za obradu drveta vezano uz 
potpore male vrijednosti (De minimis potpore).   
 
Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. 

o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na de minimis potpore (Službeni list 

Europske Unije L 352/1) je akt opće primjene koji obvezuje 

sve članice EU. Sukladno tomu, odredbe Uredbe izravno 

se primjenjuju Odluku o izmjenama i dopunama odluke o 

komunalnoj naknadi. 

Sukladno iznijetom u Nacrt odluke  o izmjenama i 

dopunama odluke o komunalnoj naknadi  radi otklanjanja 

nejasnoća vezanih uz primjenu odluke u tekst Nacrta 

odluke unijeto je da se propisana oslobađanja smatraju 

potporama male vrijednosti (De minimis potporama).   

 Razlozi neprihvaćanja pojedinih   
 primjedbi zainteresirane javnosti na  
 određene odredbe nacrta 

 
    _________ 

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
 Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove.  

 

 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću objavit će se na 

internetskim  stranicama Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr  

Klasa: 363-03/00-01/9 
Urbroj: 2103/01-06-17-33 
Bjelovar, 28. studeni  2017.  

 

 

 

 

 

http://www.bjelovar.hr/

