REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-03/18-01/08
URBROJ: 2103/01-01-20-9
Bjelovar, 20. ožujka 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o dopunama Odluke
o komunalnoj naknadi i u povodu toga donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog odluke o 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: 363-03/18-01/08
Ur.br: 2103/01-08-20-8
Bjelovar, 20.03.2020.
GRADONAČELNIK
DARIO HREBAK

PREDMET: Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

U privitku dostavljamo Nacrt odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi i
obrazloženje koje sadrži razloge donošenja odluke o dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi
Predlažemo da razmotrite Nacrt odluke o dopunama odluke o komunalnoj
naknadi, da utvrdite Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta, te da ga uputite Gradskom
vijeću na razmatranje i donošenje.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
NACRT

Na temelju članka 95. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", 2/13, 1/18 i 2/20) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
____ sjednici održanoj dana __ 2020. donijelo je

Odluku o dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (''Službeni glasnik Grada Bjelovara'', broj 9/18 i 1/19
ispravak) u članku 1. stavku 1. iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi:
''- oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obveznika plaćanja komunalne naknade
naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje
se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili
uzrokuje znatnu gospodarsku štetu''.
Članak 2.
Iza članka 18. dodaje se novi članak 18a koji glasi:
''U potpunosti se plaćanja komunalne naknade oslobađaju obveznici plaćanja
komunalne naknade pravne osobe, obrtnici, ustanove, neprofitne udruge građana
za
poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti za
razdoblje od 01.04.2020. – 30.06.2020. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 01. travnja 2020. godine i objavit će se ''Službenom
glasniku Grada Bjelovara.
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PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ. bacc. oec.

Obrazloženje
Dana 19. ožujka 2020. godine donijet je Zakon o dopuni Zakona o komunalnom
gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 32/20 – u nastavku. ZKG-u) koji je stupio na
snagu dana 20.03.2020.
Izmjenom ZKG-u u članku 95. iza stavka 1. ZKG-u dodan je novi stavak 2. koji
glasi:
''U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služe obavljanju poslovne djelatnosti
djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.
Zbog nastale situacije koju je uzrokovala pojava i širenje bolesti Covid – 19, te
zbog posljedičnog smanjivanja gospodarske aktivnosti predlažemo da se u potpunosti
od plaćanja komunalne naknade oslobode obveznici plaćanja komunalne naknade
pravne osobe, obrtnici, ustanove, neprofitne udruge građana za poslovne prostore i
građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti za razdoblje od
01.04.2020. – 30.06.2020. godine.
U skladu s iznijetim pripremili smo Nacrt odluke o dopunama odluke o komunalnoj
naknadi kao u tekstu Nacrta.
Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt odluke dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi, da utvrdi Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta, te ga proslijedi
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. Ing. geologije

