
 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ - PARENZO 

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradonačelnik 

KLASA: 363-05/19-01/02  

URBROJ: 2167/01-09/01-20-5  

Poreč - Parenzo, 30. ožujka 2020.  

 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj, 68/18, 

110/18 i 32/20) i članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča - 

Parenzo", broj 02/13 i 10/18), Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je donio 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, te se dostavlja 

Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu. 

 

2. Na sjednici Gradskog vijeća sva potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke iz točke 1. 

ovog Zaključkadati će Marino Poropat - pročelnik Upravnog odjela za komunalni 

sustav. 

 

 

  GRADONAČELNIK 

Loris Peršurić 
 

 

 

Privitak: Prijedlog Odluke 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Gradsko vijeće , ovdje 

2. Upravni odjel za komunalni sustav, ovdje, 

3. Pismohrana, ovdje. 

 

 

 

 

 

 



 

                      
    REPUBLIKA HRVATSKA 

       ISTARSKA ŽUPANIJA 

   GRAD POREČ - PARENZO 

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

             Gradsko vijeće 

KLASA:  

URBROJ:  

Poreč-Parenzo,  

 

 

Na temelju članaka 91. i 95. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 

broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik 

Grada Poreča-Parenzo", broj 02/13 i 10/18) i članka 3. Odluke o komunalnoj naknadi 

("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 01/19), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo 

na sjednici održanoj dana ___________ 2020. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 01/19), u 

članku 1. dodaje se novi stavak 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 gospodarstku aktivnost 

ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo utvrdit će mjere, 

vrijeme na koje se odnose i način njihove provedbe". 

 

Članak 2. 

 

U članku 3. dodaje se novi stavak koji glasi: 

 

"U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz članka 1. stavka 2. ove Odluke, Gradsko vijeće 

Grada Poreča-Parenzo može posebnom odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava 

komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena predviđenih u 

uobičajenim okolnostima". 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Poreča-

Parenzo. 

 

         PREDSJEDNIK 

              GRADSKOG VIJEĆA 

          Adriano Jakus 



 

 

Obrazloženje: 
  

 Pravna osnova za donošenje Odluke: 

 

-  Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', 68/18, 110/18 i 32/20),  

- Odluka o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 01/19), 

- Statut Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo", broj 02/13 i 

10/18). 

 

Ocjena stanja: 

 

Odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu uređuju se načela komunalnog 

gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje 

komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje 

komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo. 

Predstavničko tijelo Grada Poreča - Parenzo donijelo je na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. 

godine Odluku o komunalnom doprinosu u Gradu Poreču - Parenzo, objavljenu u "Službenom 

glasniku Grada Poreča – Parenzo", broj 01/19. 

Osnovna pitanja koja treba urediti Odlukom: 
 

Važećom Odlukom o komunalnoj naknadi utvrđeni su uvjeti i mjerila temeljem kojih se 

utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, područje zona u jedinici lokalne samouprave u 

kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone i koeficijent namjene, rok plaćanja, 

nekretnine koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju plaćanja komunalne naknade te opći 

uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno 

oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. 
 

 

Obzirom na činjenicu da je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dana 11. ožujka 2020. 

godine donijelo Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom 

SARS – CoV – 2 na području čitave Republike Hrvatske, te niz mjera zabrane i ograničenja 

rada i ponašanja utvrđenih odlukama Stožera civilne zaštite Istarske županije kao i Stožera 

civilne zaštite RH, situacija nastala uslijed epidemije korona virusa, kao posebna okolnost 

utvrđena je i na nacionalnoj razini, a koja podrazumijeva 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.  
 

Navedene okolnosti prvenstveno se rukovode primarnim ciljem zaštite života ljudi no iste 

time neposredno utječu i na gospodarstvenike koji su tim mjerama obuhvaćeni i kojima će 

navedena situacija zasigurno uzrokovati probleme u poslovanju što zahtjeva poduzimanje 

konkretnih mjera pomoći i brzu reakciju u cilju očuvanja poslovanja poduzetnika a time i 

očuvanja radnih mjesta. 
 

Slijedom navedenog, a obzirom da osnovnom Odlukom nije predviđena mogućnost da u 

specifičnim situacijama Gradsko vijeće može posebnom odlukom utvrditi mjere, vrijeme na 

koje se iste odnose kao i način njihove provedbe, predlaže se donošenje ove Odluke kojom će 

se stvoriti preduvjet za donošenje posebnog akta kojim će se definirati konkretne mjere te 

način njihove provedbe kao jedna od mjera pomoći za vrijeme trajanja navedenih okolnosti.  
 



Nadalje, Gradsko vijeće može odrediti i da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade 

koristi i za druge namjene različite od namjena za koje se koriste u uobičajenim okolnostima. 

 

Cilj donošenja Odluke: 

Zbog nastupa izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, a koje nedvojbeno utječu 

na gospodarsku aktivnost, pa tako i na subjekte koji su obveznici plaćanja komunalne 

naknade, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

Donošenje ove Odluke dio je žurnih mjera kojima se nastoji olakšati poslovanje subjekata koji 

mogu doći u poteškoće koje su posljedica nastupa posebnih okolnosti, a koje zahtijevaju brzu 

reakciju kako bi se smanjila nastala šteta u gospodarskom poslovanju. Slijedom toga, predlaže 

se i stupanje na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Poreča-

Parenzo".  

 

Sredstva potrebna za ostvarenje Odluke:  

Za provođenje Odluke nisu potrebna nova sredstva. 

 

 

 


