
 
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“, broj 

68/18 i 32/20), te članka 24. stavak 1. Statuta Općine Rakovica ("Službeni glasnik Općine 

Rakovica", 11/20 - godina izdavanja VI), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj ____. 

sjednici održanoj dana ____ .______ 2020. godine donosi: 

 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

 

Članak 1. 

 

U članku 2. stavak 2. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Rakovica („Službeni 

glasnik Općine Rakovica“, broj 8/18 - godina izdanja V i 1/19 - godina izdanja VI) dodaje se 

podstavak 3. koji glasi: 

„ - dio naplaćenih sredstava komunalne naknade  može se koristiti za financiranje drugih 

namjena različitih od namjena propisanih člankom 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.“  

 

Članak 2. 

 

 U članku  11. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Rakovica („Službeni glasnik 

Općine Rakovica“, broj 8/18 - godina izdanja V i 1/19 - godina izdanja VI) dodaje  se stavak 2. 

koji glasi:  

 „Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište 

koje služi u obavljanju poslovne djelatnosti, koji su izravno pogođeni Odlukom o mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih 

i kulturnih događanja („Narodne novine“, broj 32/20 i 48/20) i zbog navedenog nisu mogli u 

poslovnom prostoru obavljati poslovnu djelatnost, oslobađaju se obveze plaćanja komunalne 

naknade za predmetni poslovni prostor i građevinsko zemljište za mjesece travanj, svibanj i 

lipanj 2020. godine, uz uvjet da su podmirena sva potraživanja s rokom plaćanja do 31. prosinca 

2019. godine prema Općini Rakovica, trgovačkim društvima i ustanovama kojima je osnivač 

Općina Rakovica. Poslovni subjekti koji plaćaju komunalnu naknadu za hotele, apartmanska 

naselja i kampove prema visini ukupnog godišnjeg prihoda  iz prethodne godine  oslobađaju se 

obveze plaćanja komunalne naknade za prvih 8 mjeseci, a obveza za preostala 4 mjeseca treba 

se podmiriti do 31.12.2020. godine.“ 

Članak 3. 

 

 Sve ostale odredbe Odluke o komunalnoj naknadi ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu 

izmijenjene ovom Odlukom. 

Članak 4. 

 

Ova Odluka  stupa na snagu prvi dan nakon objave u  „Službenom glasniku Općine 

Rakovica“. 

 

KLASA: 363-03/18-01/01    

URBROJ: 2133/16-20-6 

Rakovica, _____. _______ 2020. godine    

   



PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                    Zoran Luketić bacc. oec. 

 


