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O B R A Z L O Ž E NJ E 
 uz Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 
  
 Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 95. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.). 
 

Važećom Odlukom o komunalnoj naknadi utvrđena su mjerila i uvjeti za plaćanje komunalne 
naknade u Gradu Valpovu, područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada, nekretnine za 
koje se ista plaća, obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade te rok plaćanja naprijed navedene 
obveze.  

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 OBŽ 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 svega navedenog, a obzirom da osnovnom Odlukom nije predviđena mogućnost da u 
ovakvim, specifičnim situacijama, Gradsko vijeće Grada Valpova 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.  
 
 Ukoliko prihvatite ovo obrazloženje, akt o tome mogao bi glasiti kao u privitku. 
 
  
 
                    P r o č e l n i k: 
              Goran Šimić, dipl.iur. 



 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA  na __ sjednici održanoj ___ travnja 2020. godini  na temelju članka 

95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 16. 

Statuta  Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“, br. 8/01, 2/06, 4/09, 2/13, 7/13, 10/17-

pročišćeni tekst, 1/18, 3/19 i 3/20)  donijelo je  

 

 Odluku o dopuni  

Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Članak 1. 

 U Odluci o komunalnoj naknadi („Sl. glasnik Grada Valpova“, br. 1/19) u članku 2. iza stavka 2. 

dodaje se stavak 3. i glasi: 

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti, utvrđenih u stavku 2. članka 95. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristit će se i za druge 
namjene različite od namjene propisane prethodnim stavkom ovog članka Odluke o komunalnoj 
naknadi.„ 

Članak 2. 

 U glavi IX. iza članka 22. dodaje se članak 22a. i 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 gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu 

gospodarsku štetu, Gradsko vijeće Grada Valpova može odlukom osloboditi obveznike plaćanje 

komunalne naknade za područje Grada Valpova.“ 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Valpova. 
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