
Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - 
pročišćeni tekst, 110/04, 178/04) i članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. listopada 
2006. godine donosi 

  

 O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o  
komunalnoj naknadi Grada Gospića 

Članka 1. 

            U Odluci o komunalnoj naknadi Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 9/01, 
3/02, 5/03, 3/04, 2/05), članak 5. mijenja se i glasi: 

 "U Gradu Gospiću utvrñuju se 3 (tri) zone plaćanja komunalne naknade, a to su: 

I ZONA obuhvaća naselje Gospić i dio naselja Lički Osik (novi dio),  
 
II ZONA obuhvaća naselje Lički Osik (stari dio) i ostala naselja koja nisu obuhvaćena prvom 
zonom, a utvrñena su člankom 4. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića, 
 
III ZONA obuhvaća područje poduzetničkih zona i realizacije gospodarskih projekata koji se 
odnose na proširenje postojeće gospodarske djelatnosti. ". 

Članak 2. 

Članak 6. dopunjuje se sljedećom točkom: 

"- za III ZONU koeficijent 0,50" 

Članak 3. 

U članku 7. mijenjaju se točke 4.,7.,8., i 9. na način da glase:  

"4. proizvodne djelatnosti osim poljoprivrede……………………………………2,00 
7. trgovinska djelatnost………………………………………………..………….5,00 
8. ugostiteljska djelatnost………………………………………………..………..5,00 
9. hoteli, apartmanska naselja, kampovi……………………………..……...……4,00" 

Članak 4. 

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:  

"Obveze plaćanja komunalne naknade u području poduzetničke zone mogu se privremeno i 
djelomično osloboditi fizičke i pravne osobe, vlasnici ili korisnici nekretnina za obavljanje 
gospodarske djelatnosti, ukoliko započinju ili proširuju postojeću gospodarsku djelatnost, te 
povećavaju broj ukupno zaposlenih radnika u djelu koji se odnosi na novosagrañenu površinu i to:  

  



- u prvoj godini rada             100%  
 
- u drugoj godini rada           75%  

 
- u trećoj godini rada            50%  

 
- u četvrtoj godini rada         25%  

Ove odredbe shodno se primjenjuju i za nekretnine koje se nalaze izvan poduzetničkih zona, a 
kojima se proširuje postojeća gospodarska djelatnost, uz uvjet da su podmirene sve obveze prema 
proračunu Grada Gospića". 

Stavak 3. mijenja se i glasi: 

"Privremeno i djelomično oslobañanje plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. članka 11. ove 
Odluke utvrñuje se  rješenjem Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša, a na zahtjev pravne ili fizičke osobe. "  

  

Članak 5. 
 
       Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića", a primjenjuje 
se od 01. siječnja 2007. godine. 
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