
Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- uredba, 
178/04, 28/09, 79/09, 153/09,  49/11, 84/11 i 90/11) i članka 29. Statuta Općine Tisno 
(»Službene vjesnik Šibensko kninske županije“ br. 11/09, 14/09-ispr, 12/10)  Općinsko vijeće 
Općine Tisno, na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj 14. listopada  2011. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o komunalnoj naknadi 

I.OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade na 
području Općine Tisno i to: 

-područja zona u općini Tisno, 

-područja koja se oslobađaju plaćanja komunalne naknade, 

-koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone, 

-koeficijenti namjene (Kn) za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti 

-način obračuna i rokove plaćanja komunalne naknade, 

-nekretnine od važnosti za općinu Tisno koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od 
plaćanja komunalne naknade, 

-opći uvjeti i razlozi zbog koji se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili 
djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, 

-izvor sredstava iz koji će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalne naknade. 

Članak 2. 

Komunalna naknada prihod je Proračuna Općine Tisno. 

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih 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.održavanje groblja i krematorija, 

6.javna rasvjeta. 

Osim komunalnih djelatnosti predviđenih stavkom 2. ovog članka, sredstva prikupljena na 
temelju komunalne naknade, mogu se koristiti za održavanje objekata školskog, zdravstvenog, 
i socijalnog i sportskog sadržaja te financiranje vatrogasne djelatnosti. 

II. OBVEZNICI KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 3. 

Komunalna naknada plaća se na područjima na kojima se obavljaju najmanje komunalne 
djelatnosti održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, te koje 
su opremljene najmanje pristupnom cestom, uređajima i objektima za opskrbu električnom 
energijom i opskrbu vodom. 

Smatra se da sva područja Općine Tisno ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 4. 

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici: 

1.stambenog prostora 

2.poslovnog prostora 

3.garažnog prostora 

4.građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 

5.neizgrađenog građevinskog zemljišta. 

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka dužan je u roku od 15 dana 
od nastanka, prijaviti upravnom odjelu za financije i upravljanje imovinom nastanak obveze i 
promjenu osobe obveznika. 

Članak 5. 

Plaćanje komunalne naknade oslobođeni su vlasnici odnosno korisnici: 

1.nekretnina čije se održavanje financira iz proračuna Općine Tisno a koriste ih udruge i 
športski klubovi koji djeluju na području Općine Tisno, kao i ustanova čiji je osnivač Općina 
Tisno, 



2.nekretnina koje se koriste za djelatnost javnog predškolskog i osnovnog obrazovanja, 

3. nekretnina koje se upotrebljavaju za rad općinske uprave Općine Tisno, 

4. nekretnina koje se koriste za obavljanje vatrogasne djelatnosti, 

5. nekretnina koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne 
djelatnosti. 

III. VISINA I NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 6. 

Područje Općine Tisno dijeli se ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti, u 
dvije zone. Visina komunalne naknade određuje se ovisno o: 

-lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina 

-vrsti nekretnine odnosno namjeni objekta ili prostora. 

Članak 7. 

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni ili garažni 
prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i 
mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine“ br. 40/97 i 117/05), a  za 
građevno zemljište po jedinici stvarne površine. 

Za obračun korisne površine poslovnih prostora koji nisu zatvoreni ali su natkriveni i omeđeni 
prema van (nadstrešnice, balkoni, lođe, terase, parkirališta, spremišta i slično), a koeficijenti 
za obračun nisu utvrđeni Zakonom, primjenjuju se koeficijenti Uredba o uvjetima i mjerilima 
za utvrđivanje zaštićene  najamnine (Narodne novine“ br. 40/97 i 117/05). 

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: 

1.vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2 (u nastavku: 
vrijednost boda); 

2.koeficijenta zone (Kz); 

3.koeficijenta namjene (Kn). 

Članak 8. 

Vrijednost boda (B) odlukom utvrđuje Općinsko vijeće do kraja studenog tekuće godine za 
sljedeću kalendarsku godinu. 

Ukoliko Općinsko vijeće ne postupi na način iz stavka 1. ovog članka, vrijednost boda za 
obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini se ne mijenja. 



Članak 9. 

Koeficijent zone utvrđuje se po zonama ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj 
opremljenosti određenog područja. 

Članak 10. 

Područje Općine Tisno dijeli se u 2 zone s koeficijentima zona (Kz) kako slijedi: 

a) zona 1 s koeficijentom 1,00 

b) zona 2 s koeficijentom 0,70 

Područja zona na području općine Tisno određuju se na sljedeći način: 

Zona 1, obuhvaća naselja Betina bez Prosike, Jezera i Tisno bez Ivinja 

Zona 2 obuhvaća naselja i dijelove naselja: Dazlina, Dubrava kod Tisna, Prosika i Ivinj 

Članak 11. 

Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnina i iznosi za: 

     1.a)  stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije …1,00 

        b) garažni prostor………………. 1,00 

        c) neizgrađeno građevno zemljište …………….. 0,05 

2. Za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti: 
a) prerađivačka industrija ................................... 3,50 
b)  opskrba električnom energijom i vodom ........ 4,00 
c)  građevinarstvo, poljoprivreda, lov, ribarstvo, vađenje školjaka i sl...... 4,50 

 
          Za poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti  
      d)  trgovina i barovi ............................. 8,00 
      e)  restorani i diskonti .......................... 5,00 
      f)  hoteli, odmarališta, moteli, pansioni, autokampovi,hotelska naselja ..................... 2,50 
      g) djelatnosti financijskog poslovanja, prodaje nekretnina, iznajmljivanja i poslovnih 
          usluga .......................................................... 2,50 
      h)  pošta i telekomunikacija ................. 8,00 
      i) javne uprave, obrane, pravosuđa, obveznog socijalnog osiguranja, te zdravstva ..... 
         …..................................................... 3,50 
      j) kulture, športa i rekreacije ............... 3,50 
      k) ostale uslužne djelatnosti ................ 2,00 

      l) za otvoreni poslovni prostor ……… 0,50 

 
3. Za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanje poslovne djelatnosti koeficijent 
namjene se određuje u visini od 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor 
kojemu građevno zemljište služi u obavljanju poslovne djelatnosti. 

 



Članak 12. 

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, 
u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, 
koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za 
stambeni prostor (1,00).  

Članak 13. 

Za hotele, apartmanska naselja i kampove, visina godišnje komunalne naknade obračunate na 
način propisan člankom 7. Odluke, ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz 
prethodne godine ostvarenog u ovim objektima, a koji se nalaze na području Općine Tisno. 

Do donošenje rješenja o utvrđivanju komunalne naknade za tekuću godinu, obveznici iz 
stavka 1. ovog članka plaćaju prema obvezi utvrđenoj rješenjem za prethodnu kalendarsku 
godinu, i tako plaćeni iznos uračunava se u iznos ukupne obveze komunalne naknade za 
tekuću godinu. 

Članak 14. 

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje od prvog dana sljedećeg mjeseca u odnosu na 
mjesec u kojem je nastala osnova za plaćanje komunalne naknade, a prestaje istekom mjeseca 
u kojem je prestao postojati osnova za plaćanje. 

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno 
uređenje te  komunalne poslove Općine Tisno do 31. siječnja tekuće godine za kalendarsku 
godinu ako se odlukom iz članka 8. stavak 1. ove Odluke mijenja visina boda u odnosu na 
prethodnu godinu. 

Komunalna naknada plaća za poslovni prostor i građevno zemljište  plaća se  mjesečno, za 
stambene  prostore fizičkih osoba koje imaju prebivalište na području Općine Tisno 
komunalna naknada plaća se dvomjesčeno, a za stambene prostore fizičkih osoba koji nemaju 
prebivalište na području Općine Tisno komunalna naknada plaća se kvartalno. 

 U slučaju zakašnjenja, obveznik plaća zateznu kamatu na dospjeli neplaćeni iznos komunalne 
naknade. 

U slučaju da obveznik ne plati dospjele iznose komunalne naknade ni nakon primljene 
opomene, izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava se u postupku i na način određen 
propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit. 

Članak 15. 

Obveznik plaćanja komunalne naknade može se privremeno, potpuno ili djelomično 
osloboditi plaćanja komunalne naknade. 

Rješenje o privremenom, potpunom i djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne 



naknade donosi Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te 
komunalne poslove Općine Tisno. 

Manje ostvaren prihod od komunalne naknade, a zbog slučajeva oslobađanja od plaćanja 
komunalne naknade predviđene stavkom 1. ovog članka i člankom 5, namirit će se u 
Proračunu Općine Tisno iz sredstava prihoda od imovine ili prodajom imovine. 

Članak 16. 

Privremeno, dok za to postoje razlozi, a najduže za razdoblje od 6 mjeseci, može se osloboditi 
obveznik - vlasnik ili korisnik prostora koji je oštećen iz razloga više sile. 

 

IV.  OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 17. 

Obveznik se može potpuno osloboditi plaćanja komunalne naknade u sljedećim slučajevima: 

1.ako je 100 % invalid Domovinskog rata 

2.ako je obveznik dijete, udovac ili udovica, roditelj poginulog, umrlog ili nestalog branitelja 
Domovinskog rata 

Članak 18. 

Djelomično, i to u iznosu od 50%, mogu se osloboditi plaćanja komunalne naknade invalidi 
Domovinskog rata s oštećenjem organizma od najmanje 80%. 

Od obveze plaćanja komunalne naknade u tekućoj godini za stambeni prostor koji koriste za 
stanovanje potpuno će se osloboditi: 

1.   obveznici plaćanja komunalne naknade ako je prosječan prihod po članu obveznikova 
domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% prosječno mjesečno isplaćene netto plaće 
po zaposlenom u Republici Hrvatskoj, 

2.   obveznici koji primaju stalnu mjesečnu novčanu pomoć putem službe socijalne skrbi, pod 
uvjetom da nisu korisnici subvencije troškova stanovanja, te da je prosječan prihod po članu 
obveznikova domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% prosječno mjesečno 
isplaćene netto plaće po zaposlenom u Republici Hrvatskoj. 

Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se najkasnije do 31. 
ožujka tekuće godine za tu godinu. 

Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obveznik plaćanja dužan je priložiti uvjerenje o visini 
ukupnih prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu i uvjerenje o 
prebivalištu.  



Prihodom u smislu ovog članka smatra se prihod ostvaren na osnovi samostalnog i 
nesamostalnog rada, mirovine i drugih prihoda prema propisima o porezu na dohodak. 

Članak 19. 

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi iz članka 14. stavak 1. i članka 15. stavak 2., može se 
izjaviti žalba upravnom tijelu Šibensko kninske županije u čijem su djelokrugu poslovi 
komunalnog gospodarstva. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službeni 
vjesnik Šibensko kninske županije“ br. 13/00) . 

Rješenja donesena sukladno odluci o komunalnoj naknadi (»Služben vjesnik Šibensko 
kninske županije“ br. 13/00), ostaju na snazi do donošenja Rješenja sukladno ovoj Odluci. 

Članak 21. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan po objavi  u »Službenim vjesniku Šibensko kninske 
županije“, a primjenjuje se od  1. siječnja  2012. godine. 
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