
Temeljem članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 
br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba), te članka 19. Statuta Općine Žakanje 
(Službeni glasnik Općine Žakanje br. 3/05) Općinsko vijeće Općine Žakanje na 6. sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2005. godine donijelo je

O D L U K U
O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE ŽAKANJE 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se naselja sa uređenim građevinskim zemljištem, kao i 
uređeno građevinsko zemljište u naseljima za koje se plaća komunalna naknada, obveznici 
plaćanja, način utvrđivanja visine komunalne naknade, način izvršenja obveze plaćanja 
komunalne naknade, kriteriji za djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja iste, izvor 
sredstava iz kojih će se namiriti  iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od  
plaćanja komunalne naknade, kao i način korištenja sredstava komunalne naknade. 

Članak 2. 

Komunalna naknada plaća se u naselju u kojemu se najmanje obavljaju komunalne 
djelatnosti održavanja javnih površina održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, pod
uvjetom da je do zemljišne čestice uređena javna pristupna površina (asfaltirana. Betonirana, 
popločana ili sl.) odnosno osnovana služnost od uređene javne površine do te čestice. 

Naselja sa uređenim građevinskim zemljištem u kojima se plaća komunalna naknada 
smatraju se naselja u kojima se obavljaju djelatnosti održavanja javnih površina, održavaju
nerazvrstane ceste i javna rasvjeta.

Građevinskim zemljištem smatra se zemljište unutar granica građevinskog područja 
naselja u skladu s prostornim planom  općine Žakanje. 

Neizgrađeno građevinsko zemljište smatra se građevinsko zemljište iz stavka 2. ovog 
članka na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena 
građevina za čiju izgradnju nije niti potrebno odobrenje za gradnju ili se na njemu nalaze 
ostaci nekadašnje građevine. 

Područje općine Žakanje dijeli se na zone ovisno o stupnju komunalne opremljenosti. 

II OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE. 

Članak 3. 

Komunalnu naknadu na području jedinice lokalne samouprave općine Žakanje plaćaju:

1. Vlasnik ili korisnik stambenog i garažnog prostora



2. Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti

      3.        Vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta 

Članak 4. 

Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine: 

1. kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane (vojarne, vježbališta i sl.),
2. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskog, osnovnog, srednje i visokog

obrazovanja, muzeja kojih je osnivač Republika Hrvatska i arhiva, 
3. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu županije,
4. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi,
5. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti
6. za građevna zemljišta na kojima su spomen-obilježja, spomen-područja i masovne 

grobnice,
7. za koje se odlukom o komunalnoj naknadi utvrdi da su važne za jedinicu lokalne

samouprave, a njihovo se održavanje financira iz proračuna, pod uvjetom da te 
nekretnine njihovi korisnici ne daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na
privremeno korištenje,

8. zgrade i zemljište koje koristi općinsko poglavarstvo za vlastite potrebe 
9. javno-prometne površine,
10. parkove, dječja igrališta, kupališta, groblja i sl. 
11. otvorene sportske terene i otvorene terene za rekreaciju u vlasništvu općine 
12. gospodarske zgrade sa dvorištem i poljoprivredno zemljište.

Izuzetno od stavka 1. ovoga članka komunalna naknada se plaća za prostorije i 
Zemljište ako ih vlasnici daju u zakup ili na privremeno korištenje.

Komunalnu naknadu ne plaća isključivo na vlastiti pismeni zahtjev i to od prvog dana 
narednog mjeseca od podnošenja zahtjeva vlasnik, odnosno najmoprimatelj stambenog
prostora, ako je:

- korisnik stalne socijalne pomoći 
- korisnik zaštitnog dodatka na mirovinu
- staračka seoska domaćinstva bez prihoda (65 godina) 
- društveni domovi (domovi kojima se koriste neprofitne udruge, ukoliko objekte

koje koriste nisu dali u najam)
- novoizgrađeni poslovni prostori proizvodnih djelatnosti ili za proširenje iste 

djelatnosti oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade u prvoj godini 50%, a u 
drugoj 25%.

Članak 5. 

Rješenje o utvrđivanju visine komunalne naknade u svakom pojedinom slučaju donosi 
Upravni odjel Općine Žakanje, u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva za 
kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine, ako se na osnovi odluke predstavničkog 
tijela mijenja njezina visina u odnosu na prethodnu godinu.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba u roku od  15 dana od 
primitka rješenja nadležnom upravnom tijelu Karlovačke županije. 



Komunalna naknada obračunava se mjesečno, a plaća se tromjesečno, najkasnije do 
20. u mjesecu za prethodno tromjesečje. 

Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku iz stavka 3. ovog članka plaća 
zateznu kamatu.

Prisilna naplata komunalne naknade po izvršnosti rješenja, izvršava se u postupku i na
način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit. 

Članak 6. 

Obveza plaćanja komunalne naknade ili pravo na oslobođenje od plaćanja nastaje od 
prvog dana slijedećeg mjeseca, nakon stjecanja vlasništva ili sklapanja ugovora s  korisnikom, 
odnosno od podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja. 

Obveza plaćanja komunalne naknade ne prestaje za vrijeme privremene odjave 
djelatnosti, adaptacije, prekida poslovanja i sl.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Žakanje. 

Članak 7. 

Ovlašćuje se općinsko poglavarstvo općine Žakanje da u opravdanom slučaju 
donesene rješenje o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, kada za to 
postoji interes općine. 

Iznos za slučaj djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade 
namiruje se iz sredstava Proračuna. 

Članak 8. 

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je prijaviti Upravnom odjelu Općine 
Žakanje nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva svaku promjenu koja utječe na 
visinu i obvezu plaćanja komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka iste, te 
dostaviti sve potrebne podatke ili omogućiti uvid u iste. 

III VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 

 Članak 9. 

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o: 

1. lokaciji objekta po zonama
2. namjeni objekata odnosno prostora.



Članak 10. 

Komunalna naknada obračunava se po m2 korisne površine stambenog garažnog i 
poslovnog prostora, a za neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine. 

Stvarnom površinom stambenog prostora iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se 
prosječna korisna površina stambenog prostora na području općine Žakanje. 

Pod korisnom površinom smatra se:

1. kod stambenog prostora – površina od 70 m2
2. kod poslovnog prostora – ukupna izgrađena površina, kao i druga površina zemljišta 

koja se koristi u poslovnu djelatnost

Pod korisnom površinom građevinskog zemljišta koje se koristi u proizvodne ili  
poslovne svrhe, kao i za neizgrađeno građevinsko zemljište smatra se stvarna površina 
čestice. 

Članak 11. 

Vrijednost boda (B) za obračun visine komunalne naknade određuje odlukom 
Općinsko vijeće Općine Žakanje, do kraja tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu, u 
protivnom vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 12. 

Za obračun komunalne naknade ovisno o prostornoj pogodnosti stanovanja i 
opremljenosti sadržajima društvenog standarda utvrđuju se tri zone: 

I ZONA obuhvaća naselja: 

Žakanje, Jurovski Brod, Jurovo, Bubnjarački Brod, Bubnjarci, Mišinci, Brihovo, 
Velika Paka, Sračak, Lipnička Zaluka, Mala Paka, Pravutina, Žakanjska Sela, Mošanci, 
Kohanjac, Gornji Bukovac Žakanjski, Donji Bukovac Žakanjski, Ertić 

II ZONA obuhvaća naselja: 

Breznik i Jugovac

III Jadrići i Stankovci 

Članak 13. 

Ovisno o smještaju pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti prostora utvrđuju 
se slijedeći koeficijenti zona  (Kz): 

- za vlasnike ili korisnike stambenog i garažnog prostora:

I ZONA 1 bod
II ZONA 0,75 boda



III ZONA 0,55 boda

- za vlasnike ili korisnike poslovnih prostora u proizvodnoj djelatnosti

I ZONA 1 bod
II ZONA 0,8 boda
III ZONA 0,6 boda

- za vlasnike ili korisnike poslovnih prostora u uslužnoj djelatnosti

I ZONA 1 bod
II ZONA 0,84 boda
III ZONA 0,67 boda

Članak 14. 

Prema namjeni pojedinih prostora utvrđuju se slijedeći koeficijenti namjene (kn). 
1. Za stambeni i garažni prostor 1
2. Za poslovni prostor (proizvodne i uslužne djelatnosti) 1
3. Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja djelatnosti 

(od koeficijenta namjene) 10% od kn
4. Za neizgrađeno građevinsko zemljište  0,05

Članak 15. 

Iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem 
1. Vrijednost boda (B) određene u kunama po m2 
2. Koeficijent zone (Kz) i
3. Koeficijent namjene (Kn)

Komunalna naknada= B x Kz x kn x m2

IV KORIŠTENJE SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 16. 

Komunalnom naknadom osiguravaju se sredstva za financiranje obavljanja
komunalnih djelatnosti iz stavka 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao i 
komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja određenih ovom Odlukom, a to su: 

1. Odvodnja atmosferskih voda
2. Održavanje javnih površina
3. Održavanje nerazvrstanih cesta
4. Održavanje groblja
5. Javna rasvjeta
6. Financiranje vatrogastva – propisano Odredbama Zakona o vatrogastvu



Članak 17. 

           Općinsko vijeće na prijedlog općinskog poglavarstva programom utvrđuje mjerila i 
način rasporeda sredstava komunalne naknade sukladno utvrđenom programu održavanja 
komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, a Poglavarstvo je dužno do kraja ožujka svake godine predstavničkom tijelu 
podnijeti izvješće o izvršenju Programa.  

Članak 18. 

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi
(Službeni glasnik Općine Žakanje br. 6/00). 

Članak 19. 

Poglavarstvo Općine Žakanje može po potrebi davati tumačenja i upute za primjenu 
ove Odluke.

Članak 20. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Žakanje, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine. 

Klasa: 021-05/05-01/80
Broj: 2133/18-01-05-9
Žakanje, 22. prosinca 2005.g.
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