
 

 

 

 

 

 

           
          REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
             GRAD BJELOVAR 
             GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 363-03/21-01/1 
URBROJ: 2103/01-01-21-3 
Bjelovar, 18. lipnja 2021.  

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke  o  oslobađanju plaćanja komunalne 

naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada 
Bjelovara uzrokovanih koronavirusom  COVID-19 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke  o  oslobađanju 

plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica na 
gospodarstvo Grada Bjelovara uzrokovanih koronavirusom  COVID-19 i u povodu 
toga donio sljedeći  
 

      ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog odluke  o  oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao 

mjere ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bjelovara 
uzrokovanih koronavirusom  COVID-19 kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom 
vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će Zoran 
Preskočil, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog 
odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.  
 
 
 

        GRADONAČELNIK 
       
              Dario Hrebak 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



             
 

                            
 
            REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
                i uređenje prostora  
 
Klasa: 363-03/21-01/1 
Ur.br: 2103/01-06-21-2 
Bjelovar, 17.06.2021. 
    

                      GRADONAČELNIK 
                                               DARIO HREBAK 

 
 
 
PREDMET: Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao mjere  
                    ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bjelovara 
                    uzrokovanih koronavirusom  COVID-19 
 
 
  

U privitku dostavljamo Nacrt odluke  o  oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao 
mjere ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bjelovara uzrokovanih 
koronavirusom  COVID-19 i  obrazloženje koje sadrži  razloge donošenja Odluke. 

 
Predlažemo  da razmotrite  Nacrt Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne 

naknade kao mjere  ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada 
Bjelovara uzrokovanih koronavirusom  COVID-19, da utvrdite  Prijedlog odluke  kao u 
tekstu Nacrta, te da ga uputite  Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

 
 
 

                                                     SLUŽBENIK OVLAŠTEN ZA PRIVREMENO  
                                                      OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA                                                    

                                                                            Zoran Preskočil mag. ing. aedif 
 

         
                                                                                  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                
 



 

                              
                                                                                                                                                                                                                                            
              REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA    
                  GRAD BJELOVAR      

       GRADSKO VIJEĆE               
 
                                                                                                                                                                  

                             NACRT  
 

Na temelju  članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ("Narodne 
novine", broj  68/18,110/18  i  32/20), temeljem Odluke o nastupanju posebnih okolnosti koju 
je dana 20. ožujka 2020. godine donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i  na 
temelju članka  32. stavka 1.  točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara" broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ____ sjednici održanoj dana __  
2021. donijelo je 

 
 

       ODLUKU 
o oslobađanju plaćanja komunalne naknade  kao mjere 

ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bjelovara 
uzrokovanih koronavirusom  COVID-19 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom kao mjera ublažavanja  negativnih posljedica na gospodarstvo Grada 

Bjelovara uzrokovanih koronavirusom COVID-19 za razdoblje od 01.01.2021. – do 
30.06.2021. godine u potpunosti se plaćanja komunalne naknade oslobađaju pravne  osobe 
kojima je rješenjem Grada Bjelovara, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje 
prostora  utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinsko 
zemljište  koje služi obavljanju  djelatnosti  putničkih agencija ili putničkog prijevoza.  

Sastavni dio ove Odluke je popis pravnih osoba  i iznosi za koje se oslobađaju od 
plaćanja komunalne naknade koji nije predmet objave u ''Službenom glasniku Grada 
Bjelovara''.   
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u ''Službenom glasniku Grada 

Bjelovara''.  
 
 
Klasa: 363-03/21-01/1 
Ur.br: 2103/01-06-21-1 
Bjelovar, ____2021.  
 
 
                      PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA  
                                                                                  Nenad Martinovski, dipl. oec  
      
 
 
 
 
 
 



POPIS PRAVNIH OSOBA I  CJELOKUPAN IZNOS OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA 
KOMUNALNE NAKNADE U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. – 31.06.2021. GODINE  
 
 
1. ČAZMANTRANS – PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. Zagreb, OIB 87679956140, 
oznaka korisnika 0580767, oznaka objekta 176044, obveza plaćanja utvrđena rješenjem 
Klasa: UP/I-363-03/19-03/2031, urbroj 2103-01-06/16-19-1  za poslovni prostor u Bjelovaru, 
Trg Stanka Vraza 2  (putnička agencija)   -  iznos oslobađanja od plaćanja komunalne 
naknade   411,48 kn  
 
2. ČAZMATRANS PROMET d.o.o. Čazma, OIB 96107776452, oznaka korisnika 0245631, 
oznaka objekta 184675, obveza plaćanja utvrđena rješenjem Klasa: UP/I-363-03/19-03/378 , 
urbroj 2103-01-06/16-19-1  za poslovni prostor u Bjelovaru, Tomaša G. Masaryka 4   
(nekretnina namijenjena prijevozu putnika) -  iznos oslobađanja od plaćanja komunalne 
naknade   3.855,60 kn  
 
3. ČAZMATRANS PROMET d.o.o. Čazma, OIB 96107776452, oznaka korisnika 0245631, 
oznaka objekta 184667, obveza plaćanja utvrđena rješenjem Klasa: UP/I-363-03/19-03/377 , 
urbroj 2103-01-06/16-19-1  za poslovni prostor u Bjelovaru, Tomaša G. Masaryka 4    
(nekretnina namijenjena prijevozu putnika), iznos oslobađanja od plaćanja komunalne 
naknade     2.067,42 kn  
 
4. GLOBUS TOURS d.o.o. Bjelovar, OIB 33251441748, oznaka korisnika 0581380, 
oznaka objekta 188425,  obveza plaćanja utvrđena rješenjem Klasa: UP/I-363-03/19-
03/2048 , urbroj 2103-01-06/16-19-1  za poslovni prostor u Bjelovaru, Matice hrvatske 10  -  
(putnička agencija) -  iznos oslobađanja od plaćanja komunalne naknade   1.209,60 kn  
 
5. MOLNAR TRAVEL d.o.o. Bjelovar, OIB 48913011408, oznaka korisnika 0257745, 
oznaka objekta 169013, obveza plaćanja utvrđena rješenjem Klasa: UP/I-363-03/19-03/816, 
urbroj 2103-01-06/16-19-1 za poslovni prostor U Bjelovaru, Ivana Gundulića   12, (putnička 
agencija) -  iznos oslobađanja od plaćanja komunalne naknade   892.08, kn  
 
6. MOLNAR TRAVEL d.o.o. Bjelovar, OIB 48913011408, oznaka korisnika 0257745, 
oznaka objekta 187453, obveza plaćanja utvrđena rješenjem Klasa: UP/I-363-03/19-
03/1654 , urbroj 2103-01-06/16-19-1 za poslovni prostor u Bjelovaru,  Lepirac 7, 
(građevinsko zemljište  namijenjeno prijevozu putnika)  -  iznos oslobađanja od plaćanja 
komunalne naknade  1.290,24 kn  
   
7. MOLNAR TRAVEL d.o.o. Bjelovar, OIB 48913011408, oznaka korisnika 0257745, 
oznaka objekta 187437, obveza plaćanja utvrđena rješenjem Klasa: UP/I-363-03/19-
03/1653 , urbroj 2103-01-06/16-19-1 za poslovni prostor u Bjelovaru,  Lepirac 7   
(nekretnina namijenjena prijevozu putnika ) -  iznos oslobađanja od plaćanja komunalne 
naknade   10.389,66 kn  
 
8. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Koprivnica, OIB 39901919995, oznaka korisnika 
0251313, oznaka objekta 185760, obveza plaćanja utvrđena rješenjem Klasa: UP/I-363-
03/19-03/1508 , urbroj 2103-01-06/16-19-1 za poslovni prostor u Bjelovaru,  Trg kralja 
Tomislava 2  (nekretnina namijenjena prijevozu putnika) - iznos oslobađanja od plaćanja 
komunalne naknade    201,16 kn  
 
9. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Koprivnica, OIB 39901919995, oznaka korisnika 
0251313, oznaka objekta 158593 obveza plaćanja utvrđena rješenjem Klasa: UP/I-363-
03/19-03/1506 , urbroj 2103-01-06/16-19-1 za poslovni prostor u Bjelovaru,  Trg kralja 
Tomislava 1 (nekretnina namijenjena prijevozu putnika)  iznos oslobađanja od plaćanja 
komunalne naknade   29.090,88 kn  
 
 
 



 
O b r a z l o ž e n j e 

Člankom 95. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 

broj  68/18, 110/18  i  32/20) propisano je:  

''(2) 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, o čemu posebnu 

odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za 

poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti 

djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti. 

Dana 20. ožujka 2020. godine Ministar graditeljstva i prostornog  uređenja donio 

je Odluku o nastupanju posebnih okolnosti  kojom  je:   točkom  I  utvrdio da su na 

području RH nastupile okolnosti  koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo 

utjecati, koje su narušile gospodarsku aktivnost, a  točkom II dao je  mogućnost 

predstavničkom tijelu JLS  da odlukom može  osloboditi obveznike komunalne naknade 

za poslovni prostor djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti. 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara dana 30.03.2020. godine zbog tada nastale situacije 

koju je uzrokovala pojava i širenje bolesti Covid – 19, te zbog posljedičnog smanjivanja 

gospodarske aktivnosti u  potpunosti je od plaćanja komunalne naknade oslobodilo  

obveznike  plaćanja komunalne naknade pravne osobe, obrtnike,  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.  

Zbog loše epidemiološke situacije Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 

dana 18. prosinca 2020. godine donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama 

kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i 

preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID 19.  Navedenom Odlukom bio je  

zabranjen je  rad vlasnicima ugostiteljskih objekata,  casina, automat klubova, 

uplatnih mjesta za klađenje, teretana, fitness centara, sportskih i rekreacijskih centara.   

Pravne i fizičke osobe – obrtnici koji su vlasnici ugostiteljskih objekata casina, 

automat klubova, uplatnih mjesta za klađenje, vlasnici teretana, fitness centara, 

sportskih i rekreacijskih centara  kojima je Odlukom stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske obustavljen ili onemogućen rad  na temelju Zaključka Vlade Republike 

Hrvatske Klasa:022-03/20-07/356, urbroj: 50301/05/154-20-1, a u skladu  s Uputama o 

provedbi mjera  poduzetnicima  koje je donosio ravnatelj Porezne uprave krajem 

svakog mjeseca za tekući mjesec mogli su  i još uvijek mogu  na teret državnog 

proračuna ostvariti pravo na povrat fiksnih troškova, između ostalog propisanog  

pravo  na povrat  troška  komunalne naknade.  

Vlasnici putničkih agencija i nekretnina za prijevoz putnika, kojima je također 

rad bio  onemogućen i otežan (nije bilo putovanja, mjerama je bilo propisano koliko 

osoba smije biti u autobusu ili vlaku) nisu imali pravo na povrat fiksnih troškova 

poslovanja na teret državnog proračuna, pa tako nisu mogli ostvariti pravo  na povrat 

troška komunalne naknade.  

 



 

Slijedom iznijetog,  pripremili smo Nacrt  odluke o oslobađanju plaćanja 
komunalne naknade  kao mjere ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo 
Grada Bjelovara uzrokovanih koronavirusom  COVID-19 temeljem koje bi,  za razdoblje 
od 01.01.2021. – do 30.06.2021. godine u potpunosti bile oslobođene  plaćanja 
komunalne naknade pravne osobe kojima je rješenjem Grada Bjelovara, Upravnog 
odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora utvrđena obveza plaćanja 
komunalne naknade za poslovne prostore i građevinsko zemljište  koje služi 
obavljanju  djelatnosti  putničkih agencija ili putničkog prijevoza.  
 

U privitku Nacrta odluke je popis poduzetnika (pravnih osoba, jer na području 
Grada Bjelovara nema obrtnika registriranih za djelatnost putničkih agencija ili putničkog 
prijevoza)  koji sadrži  iznos oslobađanja od plaćanja komunalne naknade po 
pojedinom poduzetniku.   

 
 
Ukupni iznos predloženih oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za 

razdoblje od 01.01.2021. – 31.06.2021. godine  iznosi 49.408,12 kn. 
 
 

Predlažemo Gradonačelniku  da razmotri Nacrt odluke o oslobađanju plaćanja  
komunalne naknade  kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih 
koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Bjelovaru, da  utvrdi Prijedlog 
odluke kao u tekstu Nacrta, te  ga proslijedi Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje. 
 
 
 

                                                     SLUŽBENIK OVLAŠTEN ZA PRIVREMENO  
                                                      OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA                                                    

                                                                            Zoran Preskočil mag. ing. aedif 

 
 
 
 
 
 

 

 


