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GRADSKO VIJEĆE  

KLASA: 363-01/18-01/157 

URBROJ: 2188/01-01-18-1 

Vinkovci, __________ 2018. godine 

 

- NACRT PRIJEDLOGA -  

  

 Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj _____ sjednici održanoj dana _____ 2018. 

godine, temeljem članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine” broj 68/2018.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada 

Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

(„Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 9/09., 1/13. i 2/18.) donosi  
 

ODLUKU 

o komunalnoj naknadi 
 

 

I. Opće odredbe 
 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se: 

 

- područja zona za naplaćivanje komunalne naknade, 

- koeficijent zona (Kz) za pojedine zone, 

- koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti, 

- rok plaćanja komunalne naknade, 

- nekretnine važne za Grad Vinkovce koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od 

plaćanja komunalne naknade, 

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili 

potpuno oslobađanje  od plaćanja komunalne naknade. 

 

II. Područja zona za naplaćivanje komunalne naknade 

 

Članak 2. 

 Komunalna naknada plaća se na cijelom području grada Vinkovaca.  
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Članak 3. 

 S obzirom na uređenost i opremljenost komunalnom infrastrukturom u gradu 

Vinkovcima određuju se ukupno četiri zone za naplaćivanje komunalne naknade.  

 

Članak 4. 

 U smislu članka 3. ove odluke: 

- 1. (prva) zona obuhvaća:  

Ulica kralja Zvonimira od Trga bana J. Šokčevića do Ulice J. Dalmatinca, Ulica J. 

Dalmatinca od Ulice kralja Zvonimira do Ulice A. Starčevića, Glagoljaška  ulica od Ulice  

J. Dalmatinca do Duge ulice, Duga ulica od  Ulice J. Ivakića do Trga bana J. Šokčevića, 

Ulica bana J.  Jelačića od Trga bana J. Šokčevića do Istarske ulice, kao i područja unutar 

tih ulica, te Trg dr. Franje Tuđmana. 

 

- 2. (druga) zona obuhvaća:  

Ulica hrvatskih kraljeva od Ulice  bana J.  Jelačića do Zvonarske ulice, Zvonarska ulica od 

Ulice hrvatskih kraljeva do Ulice kralja Zvonimira, Splitska ulica od Ulice kralja 

Zvonimira do Ulice A. Starčevića, Ulica A. Starčevića od Splitske do Gajeve ulice, 

Gajeva ulica od Ulice A. Starčevića do Ulice I. G. Kovačića, Ulica I. G. Kovačića od 

Ulice kneza Mislava do Duge ulice, Duga ulica od Ulice I. G. Kovačića do Ulice J. 

Kozarca, Ulica J. Kozarca od Duge ulice do Šetališta D.  Švagelja, Šetalište D. Švagelja, 

Vatrogasna ulica, Vojarska ulica od prolaza Barica do Ulice bana J. Jelačića, Ulica bana J. 

Jelačića od Vojarske ulice do Ulice Hrvatskih kraljeva, kao i područje unutar tih ulica do 

granica s područjem 1. zone. 

 

- 3. (treća) zona obuhvaća: 

Područje izvan granica 2. zone do željezničke pruge Vinkovci-Brčko na istoku, na sjeveru 

do željezničke pruge Vinkovci-Zagreb, na zapadu do željezničke pruge Vinkovci-Županja, 

Ulica S. Tomaševića, Ulica Dirov brijeg do Ulice J. Kozarca, Ulica lipa od Ružine ulice 

do Ulice H. D. Genschera, sjeverna granica gospodarske zone Zalužje od Ulice H. D. 

Genschera do Ulice H. V. Hrvatinića, sjeverna granica industrijskog postrojenja “Silos-

Mlinovi” od Bosutske ulice do željezničke pruge Vinkovci-Brčko na istoku. 

 

- 4. (četvrta) zona obuhvaća:  

Područje izvan granica treće zone do granica grada Vinkovaca  i naselje Mirkovci. 

 

b) Koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone 

 

Članak 5. 

Koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone su: 

- za prvu zonu  1,00  

- za drugu zonu  0,90  

- za treću zonu  0,80 

- za četvrtu zonu  0,70 

 

III. Koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti 
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Članak 6. 

 Koeficijenti namjene za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi  obavljanju 

poslovne djelatnosti određuju se kako slijedi: 

- za poslovni prostor koji služi za  

      proizvodne djelatnosti    - 1,00  

- za poslovni prostor koji služi za  

 djelatnosti koje nisu proizvodne   - 1,50  

- za građevno zemljište koje služi   

 obavljanju poslovne djelatnosti    - 10% koeficijenta namjene koji je 

                                          određen za poslovni prostor. 

 

Članak 7. 

   Za hotele godišnja komunalna naknada ne može biti veća  od 0,5% ukupnoga 

godišnjega prihoda iz prethodne godine ostvarenog u hotelima koji se nalaze na području 

grada Vinkovaca. 

 

IV. Rokovi plaćanja komunalne naknade 

 

Članak 8. 

  Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 20. - tog u mjesecu za protekli 

mjesec. 

 

V. Nekretnine važne za Grad Vinkovce koje se oslobađaju od plaćanja komunalne 

naknade 

 

 Članak 9. 

 Zbog važnosti za Grad Vinkovce komunalna naknada ne plaća se za sljedeće 

nekretnine: 

1. na kojima bi Grad Vinkovci kao vlasnik ili korisnik zgrada i građevinskog zemljišta 

bio neposredni obveznik plaćanja komunalne naknade, 

2. na kojima su izgrađene crpne stanice, rezervoari, strojarnice i ostali uređaji za 

pročišćavanje pitke vode, te drugi objekti vodoopskrbe, kao i objekti za zbrinjavanje 

otpada, 

3. groblja i kupališta, 

4. odlagališta otpada, 

5. koje služe kao stajališta ili čekaonice autobusa gradskog prometa i javnih telefonskih 

govornica, 

6. koje služe za obavljanje športske djelatnosti, 

7.  koje služe za odmor i rekreaciju građana javnog karaktera, 

8. koje koriste javne knjižnice, čitaonice i arhivi, muzeji, galerije, kazališta i društveni 

domovi. 

 

VI. Opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično 

ili potpuno oslobađanje  od plaćanja komunalne naknade 

 

Članak 10. 



 4 

 Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, odnosno nekretnina, privremeno će 

se osloboditi od plaćanja komunalne naknade osobe koje su korisnici socijalne pomoći i to po 

kriterijima iz socijalnog programa. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka obveznik će se osloboditi plaćanja komunalne 

naknade na rok od jedne godine. 

 

 

VII.  Završne odredbe 

 

Članak 11. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi 

(„Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 8/00. i 12/01.).  

 

Članak 12. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca, a stupa na snagu 

1. siječnja 2019. godine. 

 

  

  

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

  Mladen Karlić, dr. med. 
 

 

 


