
PRIJEDLOG, 12. srpnja 2012. 
 

 
Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 

36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 
79/09., 153/09. i 49/11.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana -------------------------
-- godine, donijelo je  

 
 
 
 

ODLUKU 
o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/10.) u članku 18. 

stavku 1. u točci 3. briše se riječ „te“ na kraju rečenice, a u točci 4. se umjesto točke na kraju rečenice 
upisuje zarez i dodaje riječ „te“. 

U članku 18. iza točke 4. dodaje nova točka 5. koja glasi: 
„5. javne ustanove iz područja srednjoškolskog obrazovanja.“ 

 
 

Članak 2. 
U članku 19. u alineji 4. umjesto slova „i“ stavlja se zarez, a umjesto točke na kraju alineje 

stavlja se zarez te se dodaje tekst: „Jelenčići, Šepčići i Bortuli“. 
 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
 
I.  PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Pravni temelj za donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (u 

nastavku teksta: Odluka) sadržan je u članku 23. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine" broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 46/11) kojim je 
propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi. 

 
 
II. PRIKAZ STANJA I SADRŽAJ ODLUKE 
U Gradu Pazinu na snazi je Odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Pazina“ 

broj 21/10). Predmetnom Odlukom komunalnu naknadu su, između ostalih,  dužne plaćati 
srednjoškolske i visokoškolske ustanove na području Grada Pazina dok su plaćanja komunalne 
naknade oslobođene ustanove predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja. U 2012. godini sredstva 
državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva znatno su smanjena te je 
upitna mogućnost iz navedenih sredstava plaćanja komunalne naknade kao i financiranje uopće 
izdataka škola i obavljanje njihove redovne djelatnosti. U tom smislu pokrenuta je inicijativa da se na 
području Istarske županije srednjoškolske ustanove oslobode plaćanja komunalne naknade kao što je i 
predloženu u članku 1. prijedloga Odluke. 

U članku 2. uz postojeća naselja Pilati, Mačići, Pod Kras i Sarčija, koja trpe štetne imisije rada 
asfaltne baze u Podbermu i koja su oslobođena od plaćanja komunalne naknade, dodaju se i naselja 
Jelenčići, Šepčići i Bortuli, koji trpe štetne imisije rada odlagališta komunalnog otpada. 

 
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU ODLUKE 
Za provedbu ove Odluke nisu potrebna dodatna izdvajanja iz Proračuna. 

 
 
IV. PRIJEDLOG ODLUKE 
Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi utvrdio je Upravni 

odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo te ga je uputio Gradonačelniku  Grada 
Pazina na nadležni postupak. 

 
 


