
Na temelju članka 95. zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta općine
Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13 i 4/18) Općinsko vijeće općine Oriovac na
16.sjednici održanoj 11.07.2019.godine donosi

IZMJENU I DOPUNU
ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni vjesnik br.24/18) članak 10.mijenja se i glasi:

„Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
- iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2) nekretnine,
- obračunska površina nekretnine,
- godišnji iznos komunalne naknade,
- kvartalni iznos komunalne naknade.

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza
plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m2) površine nekretnine.“

Članak 2.
Članak 11.mijenja se i glasi:
„Komunalna naknada za stambene objekte plaća se kvartalno najkasnije do 15.u mjesecu za proteklo razdoblje,
a zadnji obrok plaća se do 30.12.tekuće godine.
Komunalna naknada za poslovne objekte plaća se mjesečno najkasnije do 15. u mjesecu za protekli mjesec.
Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik plaćanja komunalne naknade plaća zateznu kamatu
po stopi određenoj važećim propisima.

Članak 3.
Članak 12. mijenja se i glasi:
„Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnici ili korisnici nekretnina kako slijedi:

- općina Oriovac u slučajevima u kojima bi kao vlasnik ili korisnik zgrada i građevinskog zemljišta bio
neposredan obveznik plaćanja komunalne naknade,

- trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne osobe u vlasništvu općine Oriovac,
- pravne osobe koje objavljuju vatrogasnu djelatnost i udruge u vatrogastvu,
- pravne osobe koje objavljuju djelatnost javnog predškolskog odgoja, a kojima je osnivač općina

Oriovac,
- dragovoljci Domovinskog rata od 30.svibnja 1990.godine do 15.siječnja 1992.godine i njihove obitelji
- koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti
- obveznici plaćanja komunalne naknade ili članovi zajedničkog kućanstva kojima je utvrđena obveza

plaćanja komunalne naknade, a koji su operativni članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja
općine Oriovac.“

Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
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