
Na temelju članka 95. st. 2., 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/18, 110/18, i 32/20), Odluke o nastupanju posebnih okolnosti od 20.03.2020.g (Klasa: 804-

08/20-01/1, Urbroj: 531-01-20-1) Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te članka 29. 

i 79. Statuta Grada Komiže („Službeni glasnik Grada Komiže“ br. 6/09, 6/10, 2/13, 4/13, 1/18 

i 2/20), Gradsko vijeće Grada Komiže na svojoj 24. sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine, 

donosi 

 

 

ODLUKU 

o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor tijekom 

trajanja epidemije koronavirusa COVID-19  

te korištenju sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa  

 

 

Članak 1. 

Zbog nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID-19, 

oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade poduzetnici koji su obveznici komunalne 

naknade za poslovni prostor, a koji su privremeno obustavili obavljanje djelatnosti temeljem 

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

održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-

20-1) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odluka Stožera) od 19. 

ožujka 2020. godine. 

 

Obveznici iz stavka 1. ovog članka oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade za razdoblje 

od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine. 

 

Članak 2. 

Oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade iz članka 1. ove Odluke vršit će se na temelju 

zahtjeva koji su obveznici komunalne naknade dužni podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu 

Grada Komiže u formi propisanog obrasca.  

 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti najkasnije do 30. svibnja 2020. godine. O 

istom zahtjevu Jedinstveni upravni odjel odlučuje rješenjem sukladno odredbama Odluke o 

komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Komiže“ br. 1/19). 

 

Članak 3. 

Odredbe iz članka 1. ove Odluke ne primjenjuju se na obveznike komunalne naknade za 

poslovne prostore koji služe za obavljanje djelatnosti trgovina koje su točkom III. Odluke 

Stožera izuzete od obveze obustave rada. 

 

Odredbe iz članka 1. ove Odluke ne primjenjuju se na tijela državne vlasti, pravne osobe u 

vlasništvu ili čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

 

Članak 4. 

Na sve dospjele a nenaplaćene tražbine s osnove plaćanja komunalne naknade za mjesece 

ožujak i travanj kao i daljnje vrijeme trajanja propisanih ograničenja iz Odluke Stožera, neće se 

obračunavati zakonska zatezna kamata . 

 

 



Članak 5. 

Za vrijeme trajanja mjera iz Odluke Stožera, odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne 

naplate s osnova dugovanja komunalne naknade, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara. 

 

 

Članak 6. 

Dio naplaćenih sredstva komunalne naknade kao i komunalnog doprinosa može se koristiti i za 

druge namjene, različite od namjena propisanih člankom 76. i člankom 91. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, i 32/20), što će se iskazati u 

izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2020. godinu. 

 

Članak 7. 

Za provođenje odredbi ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Komiže. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Komiže“ 

iz razloga hitnosti provođenja mjera za ublažavanje krize uzrokovane koronavirusom (COVID-

19). 

 

 

 

 

 

Klasa: 021-05/20-03/14 

Urbroj: 2190/02-01-20-01                                                                                    Predsjednik 

Komiža, 27. travnja 2020.g.                                                                              Edo Bogdanović 
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