


Prijedlog 27. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 5. stavaka 5. i 6. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 52/18. i __/20.) i članka 22. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina“  broj 

17/09., 4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 

__________________2020. godine, donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade 
 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom, uslijed 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 nastalu povodom proglašenja epidemije bolesti COVID 19 

prouzrokovane virusom SARS – CoV 2 utvrđuju mjere koje se odnose na obveznike plaćanja komunalne 

naknade. 

 

Članak 2. 
Slijedom okolnosti navedenih u prethodnom članku ove Odluke poduzetnicima koji su obuhvaćeni 

mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite te Odluci o 

mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i 

kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine odgađa se plaćanje komunalne 

naknade do 30. 06. 2020. godine. 

Za vrijeme važenja mjere propisane ovom Odlukom nastaviti će se sa redovitim aktivnostima s 

time da u tom periodu nadležna upravna tijela neće provoditi prisilnu naplatu. 

 

Članak 3. 

Dio naplaćenih sredstava komunalne naknade moguće je koristiti i za druge namjene različite od 

namjena za koje se koriste u uobičajenim okolnostima što je potrebno posebno iskazati u izvršenju 

proračuna. 

 

Članak 4. 

Gradonačelnik Grada Pazina može posebnim zaključkom propisati način postupanja upravnih 

tijela u provedbi ovih mjera za one situacije koje nisu detaljno propisane ovom Odlukom. 

 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Pazina i 

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

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
Predsjednik 

          Gradskog vijeća 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

I. PRAVNI TEMELJ 

Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 5. stavku 5. i 6. Odluke o komunalnoj 

naknadi („Službene novine Grada Pazina“ broj 52/18. i __/20.).  

 

II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM 
U cilju pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području Istarske županije, istarski 

gradonačelnici predložili su set mjera rasterećenja gospodarstva, te je predložena i mjera koja se odnosi na 

odgodu plaćanja komunalne naknade do 30. 06. 2020. godine za one poduzetnike koji su obuhvaćeni 

mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite, te Odlukom 

o  mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 

sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine. 

  

III. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA 

Provedba ove Odluke ne iziskuje potrebu osiguranja dodatnih sredstava u Proračunu Grada Pazina 

za 2020. godinu. 

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav, 

prostorno uređenje i graditeljstvo 


