NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE
Na temelju ĉlanka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/18i 110/18) te ĉlanka 29. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“
broj 2/09, 3/09, 2/13, 1/14 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na svojoj ___. sjednici
održanoj dana ___. prosinca 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Oduke o komunalnoj naknadi

Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni
glasnik Općine Pakoštane“ broj 5/2018), dalje u tekstu: Odluka, na naĉin da se u stavku 2.
ĉlanka 8. Odluke, iza teksta „Za hotele“ dodaje tekst „apartmanska naselja i kampove“.
Ĉlanak 2.
U ĉlanku 9. Odluke, mijenja se stavak 2. i glasi: „Obveznicima plaćanja komunalne
naknade dostavljaju se prema pravomoćnim odnosno konaĉnim rješenjima:
- šest platnica za jednu kalendarsku godinu (fiziĉke osobe),
- ĉetiri raĉuna za jednu kalendarsku godinu (pravne osobe), fiziĉke osobe - obrtnici i
fiziĉke osobe - kampovi u domaćinstvu.“
U ĉlanku 9. dodaje se stavak 3. koji glasi:
Iznimno, na zahtjev obveznika i za obveznike koji veći dio godine borave u
inozemstvu, može se odobriti plaćanje godišnjeg iznosa naknade u jednokratnom iznosu koji
dospijeva na naplatu 31.08. tekuće godine. „
Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu sljedeći dan od dana objave u Službenom glasilu Općine
Pakoštane, a primjenjuje se od 01.01.2020. godine.

Klasa: 021-05/18-01/40
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Pakoštane, _____. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan

1

Obrazloženje
Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br.
25/13 i 85/15) u cilju upoznavanja zainteresirane javnosti s podruĉja Općine Pakoštane s
Nacrtom prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj nakadi
obraĉunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje, a time radi pribavljanja
mišljenja, primjedbi i prijedloga provest će se savjetovanje s zainteresiranom javnošću.
Savjetovanje s zainteresiranom javnošću traje 8 (osam) dana zapoĉinje dana
16.12.2019. te završava zakljuĉno s danom 23.12. 2019. godine koji je ujedno i krajnji rok
za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.
Izmjenama i dopuna Odluke pristupilo kako bi se dopunio stavak 2. ĉlanka 8.
Odluke, u kojem se stavak 2. primjenjuje osim za hotele, i za kampove i apartmanska
naselja a što je Općina Pakoštane i primjenjivala sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu.
Nadalje, s obzirom da prema ĉlanku 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
predstavniĉko tijelo Odlukom o komunalnoj naknadi odreĊuje rok plaćanja komunalne
naknade, predlaže se izmjene i dopune Odluke, prema kojoj će se fiziĉkim osobama slati u
šest uplatnica za komunalnu naknadu.
TakoĊer, ovim izmjenama Odluke daje se mogućnost obvezniku na podnošenje
zahtjeva za plaćanje komunalne naknade u jednokratnom iznosu (što je pogodno za
obveznike koji veći dio godine borave u inozemstvu).
Adresa elektroniĉke pošte na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi:
procelnik@opcina-pakostane. hr
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