
Temeljem članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03- 
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 22. Statuta Grada Raba 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije  broj 27/09),  Gradsko vijeće Grada Raba, na  
sjednici održanoj dana 10. studenog 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 30/01, 
6/03,44/07 i 9/08) članak 4. se mijenja i glasi:

 «Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Raba. Sredstva komunalne naknade 
namijenjena su za financiranje obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
2. održavanje javnih površina,
3. održavanje nerazvrstanih cesta,
4. javna rasvjeta,
5. održavanje groblja i krematorija.               
Komunalna naknada može se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata 

školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.
 Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se u skladu s Programom održavanja
komunalne infrastrukture koji se donosi za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim
sredstvima i izvorima financiranja.
 Programom iz stavka 3. ovog članka obvezatno se utvrđuje:
 - opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
 - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora 
financiranja.
 Gradonačelnik je dužan do kraja ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice 
lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 3. ovog članka, za 
prethodnu kalendarsku godinu.
 Iznos naplaćene komunalne naknade uložit će se u uređenje komunalne infrastrukture 
na teritoriju onog mjesnog odbora gdje je komunalna naknada ubrana u iznosu koji je 
reguliran Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Raba 
( «Službene novine Primorsko-goranske županije»  broj 12/03 i 32/03).»

Članak 2.

 U članku 6. stavku 2. riječ: « kpmunalne» zamjenjuje se riječju: « komunalne», 
riječ:«povjesni» riječju: «povijesni», i riječ: «si.» riječju:  «sl.».
U stavku 3. istog članka riječi: « Poglavarstvo Grada Raba»  zamjenjuje se riječju: 
«gradonačelnik».

Članak 3.



U članku 7. stavku 1. riječi: «Gradskog poglavarstva»  zamjenjuju se  riječju: 
«gradonačelnik».

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

«Članak 7a.

Obveznici koji djelatnost obavljaju u Radnoj zoni Mišnjak, a imaju prebivalište na području 
Grada Raba, oslobođeni su plaćanja komunalne naknade u prvih pet godina obavljanja 
djelatnosti, a slijedeće tri godine određuje se oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u 
visini od 50%.
Obveznici koji obavljaju djelatnost u Radnoj zoni Mišnjak, a nemaju prebivalište na području 
Grada Raba, oslobođeni su plaćanja komunalne naknade u prve tri godine obavljanja 
djelatnosti, a u slijedećoj godini određuje se oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u 
visini od 50%.»

Članak 5.
  
U članku 13. stavku 1. riječ  «djelove» zamjenjuje riječju «dijelove».

Članak 6.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: «ne izgrađeno građevno zemljište» dodaju se riječi : « i plaća 
se za cijelu godinu».

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. riječi: « Upravnog odjela za komunalni sustav» zamjenjuju se riječima:  
«Jedinstvenog upravnog odjela-Odsjeka za komunalne poslove»
U stavku 3. riječi:  «Upravni odjel za komunalni sustav» zamjenjuju se riječima: « Jedinstveni 
upravni odjel-Odsjek za komunalne poslove»
U stavku 5. riječi:  « Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Raba»  zamjenjuju se 
riječima: «Jedinstvenom upravnom odjelu-Odsjeku za komunalne poslove».

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-
goranske županije».
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