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                  Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18,  110/98 i 32/20 ) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (“Službene novine 
Primorsko-goranske županije” broj 26/09, 34/09, 7/13, 41/13 i “Službene novine Grada 
Crikvenice“ broj 42/18) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na  sjednici  održanoj 11. svibnja 
2020. godine  i 12. svibnja 2020. godine, donosi  

ODLUKU 
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

Članak 1. 
U  Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Crikvenice„  broj   55/18, 

68/19 i 83/20 ), iza članka 13. dodaje se članak 13A. koji glasi:  
 
                                                   „Članak 13A. 

 (1) Obveze plaćanja komunalne naknade osloboditi će se vlasnici  ili korisnici  
poslovnog prostora  ili građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti  za 
mjesec travanj 2020. godine u 100% mjesečnom iznosu, a za mjesece ožujak i svibanj 2020. 
godine u 50% mjesečnom iznosu koji zadovoljavaju sva tri navedena uvjeta: 
 

1. poslovni subjekt ima sjedište odnosno prebivalište na području Grada Crikvenice i 
posluje cjelogodišnje (8 i više mjeseci u prethodnoj kalendarskoj godini), 
 

2. poslovni subjekt je u cijelosti u privatnom vlasništvu i subjekt je malog gospodarstva 
sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. 
 

3. poslovni subjekt koji je sukladno odlukama stožera civilne zaštite obuhvaćen mjerom 
obustave rada ili je njegov zbrojeni prihod za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. 
godine u odnosu na prihod u istom periodu 2019. godine manji za 50% ili više. 

 
 (2)  Postupak u svezi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade temeljem ovog 
članka  započinje podnošenjem zahtjeva obveznika Upravnom odjel za komunalni sustav i 
zaštitu okoliša Grada Crikvenice. Od podnositelja zahtjeva zatražiti će se dostava 
odgovarajuće dokumentacije u svezi ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovog članka. 
 

(3) Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Crikvenice, obvezniku 
plaćanja komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke 
pošte i sl.) dostavlja pisanu obavijest o oslobađanju plaćanja komunalne naknade, ako 
podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava uvjete iz članka 13A.  stavka 1. ove Odluke. 
Pisana obavijest izdaje se u roku 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva sa svom 
odgovarajućom dokumentacijom u svezi ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovog članka. 
 
          (4) U roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti podnositelj zahtjeva može 
podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Crikvenice. Gradonačelnikova odluka o prigovoru 
je konačna.“ 
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Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu  prvog  dana od dana objave u „Službenim novinama 

Grada Crikvenice“. 

KLASA:363-01/20-01/85  

URBROJ:2107/01-06/02-20-8 

Crikvenica, 12. svibnja 2020. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICA 

Predsjednik Gradskog vijeća 

Josip Friš, mag.ing.el.,v.r. 


