REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:363-03/01-01/30
Ur.br:2125/04-01-02
Brinje, 14.12.2001.godine
Na osnovi stavka 1. članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”
br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), te članka 19. i 87. Statuta Općine Brinje
(“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije br.13/01), Općinsko vijeće Općine Brinje na
4.sjednici održanoj 14.12.2001.g., donosi

ODLUKU
O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE BRINJE
I

UVODNA ODREDBA
Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade na
području Općine Brinje i to:
a) naselja na području Općine Brinje u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
b) područja zona u Općini Brinje,
c) koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,
d) koeficijenti namjene (Kn) za stambeni i garažni prostor, poslovni prostor i
građevinsko zemljište,
e) rokovi plaćanja komunalne naknade,
f) nekretnine važne za Općinu Brinje koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od
plaćanja komunalne naknade, te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima
može odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.
g) izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja
od plaćanja komunalne naknade.
II

TEMELJNE ODREDBE
Članak 2.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Brinje. Sredstva komunalne naknade
namjenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:
1.odvodnja atmosferskih voda,
2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3.održavanje javnih površina,
4.održavanje nerazvrstanih cesta,

5.javna rasvjeta,
6.održavanje groblja.
Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se Odlukom Općinskog vijeća
upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.
Članak 3.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:
1.stambenog prostora,
2.poslovnog prostora,
3.garažnog prostora,
4.građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
5.neizgrađenog građevinskog zemljišta.
A) NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE U KOJIMA SE NAPLAĆUJE
KOMUNALNA NAKNADA
Članak 4.
Naselja u Općini Brinje u kojima se naplaćuje komunalna naknada jesu:
Brinje, Križpolje, Jezerane, Rapain Klanac, Žuta Lokva, Prokike, Vodoteč, Letinac, Lipice,
Stajnica, Križ-Kamenica, i Glibodol.
Članak 5.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, garažni i poslovni
prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i
mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (“NN” br.40/97), a za građevno zemljište po
jedinici stvarne površine.
Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
- vrijednosti obračunske jedinice boda (B), određene u kunama po m2 ( u daljnjem
tekstu: vrijednost boda),
- koeficijenta zone (Kz),
- koeficijenta namjene (Kn),
kom/m2=B x Kz x Kn
B) PODRUČJA ZONA U OPĆINI BRINJE
Članak 6.
U Općini Brinje određuju se ukupno II zone:
I zona, naselja: Brinje, Križpolje i Jezerane
II zona, naselja: Rapain Klanac, Žuta Lokva, Prokike, Vodoteč, Letinac, Lipice, Stajnica,
Križ-Kamenica i Glibodol.

C) KOEFICIJENTI ZONA (Kz) ZA POJEDINE ZONE
Članak 7.
Utvrđuju se koeficijenti zone kako slijedi:
- za prvu zonu – 1,00
- za drugu zonu – 0,70
D) KOEFICIJENTI NAMJENE NEKRETNINA (Kn)
Članak 8.
Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine iz članka 3. ove Odluke i iznosi:
- za stambeni prostor, garažni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije
1,00
- za neizgrađeno građevinsko zemljište
0,05
-za poslovni prostor koji služi za proizvodne i uslužne
djelatnosti
2,5
- za prostore trafostanica
7,00
-za građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti Kn iznosi 10%
koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.
Za poslovni se prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj
godini, koeficijent namjene umanjuje za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za
stambeni prostor (1,00), odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište (0,05).
Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može
biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine ostvarenog u hotelima,
apartmanskim naseljima i kampovima na području Općine Brinje.
E) ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 9.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel za kalendarsku godinu
do 31.ožujka tekuće godine, ako se na osnovu Odluke Općinskog vijeća mijenja njezina visina u
odnosu na prethodnu godinu.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m2
obračunske površine, obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade, osim za
nekretnine iz članka 8. stavka 3. ove Odluke.
Komunalna naknada obračunava se mjesečno, najkasnije do 20-tog u mjesecu za protekli
mjesec, a plaća se mjesečno ili u 4 jednaka tromjesečna obroka u tijeku kalendarske godine.
Obveznici iz članka 8.stavka 3. ove Odluke plaćaju komunalnu naknadu u 4 jednaka
tromjesečna obroka u tijeku kalendarske godine.

Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje o privremenom, potpunom ili djelomičnom
oslobađanju od plaćanja komunalne naknade temeljem Odluke Općinskog poglavarstva.
Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava Jedinstveni upravni odjel u postupku i na
način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.
Protiv rješenja može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije u čijem su djelokrugu
poslovi komunalnog gospodarstva.
F) NEKRETNINE VAŽNE ZA OPĆINU BRINJE KOJE SE U POTPUNOSTI ILI
DJELOMIČNO OSLOBAĐAJU OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE,
TE OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINIM
SLUČAJEVIMA MOŽE ODOBRITI PRIVREMENO OSLOBAĐANJE OD
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 11.
Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine u kojima
obavljaju djelatnost javne ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Općine Brinje i Ličkosenjske županije, te udruge građana iz oblasti športa, kulture i fizičke kulture, humanitarne i
slične udruge, vatrogasci i vjerske zajednice.
Članak 12.
U pojedinačnim slučajevima, na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine uz
vjerodostojnu dokumentaciju, za stalni stambeni prostor, može se odobriti privremeno
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:
- osobama kojima je na nekretnini – stambenom prostoru uslijed elementarne nepogode
ili druge nepogode nastala šteta koja premašuje 70% uporabljivosti njene korisne
površine,
- 100%-tnim invalidima Domovinskog rata,
- djeci poginulog Hrvatskog branitelja koja nemaju ni drugog roditelja,
- osobama koje su korisnici prava na naknadu troškova stanovanja iz socijalne skrbi.
Općinsko poglavarstvo po podnesenom zahtjevu donosi Odluku o privremenom,
djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.
G) IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE SE NAMIRITI IZNOS ZA SLUČAJ
POTPUNOG ILI DJELOMIČNOG OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE
Članak 13.
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz članka 11. i 12. ove Odluke,
sredstva potrebna za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka
2. ove Odluke, osigurat će se u proračunu Općine Brinje iz sredstava prihoda od imovine.

III

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz članka 3.ove Odluke (fizička ili pravna osoba)
dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti
podatke o stambenom, garažnom ili poslovnom prostoru, odnosno zemljištu, podatke koji se
odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, površinu, te druge podatke potrebne za razrez
komunalne naknade, ako upravno tijelo ne raspolaže tim podacima. Podatke obveznici
komunalne naknade moraju dostaviti do 31.siječnja godine za koju se vrši razrez komunalne
naknade.
Članak 15.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje od prvog dana slijedećeg mjeseca u kojem je
nastupilo korištenje objekta odnosno zemljišta.
Članak 16.
Općinsko vijeće Općine Brinje donijet će Odluku o vrijednosti boda za plaćanje
komunalne naknade u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi
(“Županijski glasnik” Županije Ličko-senjske br.2/96) i Odluka o utvrđivanju iznosa
komunalne naknade (“Županijski glasnik” Županije Ličko-senjske br.1/97).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u “Županijskom glasniku”
Ličko-senjske županije, a primjenjuje se od 01.siječnja 2002.godine.
PREDSJEDNIK
Ivan Vičić

