
                                                                                                               
 

REPUBLIKA   HRVATSKA 

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                    

  OPĆINA DRAGANIĆ  

   OPĆINSKO VIJEĆE             

                                                     

KLASA:  363-03/16-01/14 

URBROJ: 2133/08-05-16-1  

Draganić,  01. prosinca 2016. 

 
  Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,broj 8/99, 

57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 

94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta Općine Draganić ( „Glasnik Karlovačke županije“ 

broj 18/13 i 59/13 )  i („Glasnik Općine Draganić 4/15),  Općinsko vijeće Općine  Draganić je  na 26.  

sjednici održanoj 01. prosinca 2016. godine, donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade 

u 2017. godini 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava komunalne naknade Općine Draganić  u 2017. 

godini.  

Tijekom  2017. godine Općina Draganić  s naslova komunalne naknade planira ostvariti 

prihod u visini od 1.085.000,00 kuna.  

 

 

Članak 2. 

 

Ostvarena  sredstva komunalne naknade u visini od  1.140.000,00 kuna rasporediti se  za:  

 

- održavanje javnih površina                            

- održavanje nerazvrstanih cesta  

- funkcioniranje javne rasvjete  

- ostale usluge – higijeničarska služba        

 

270.000,00  KN 

355.000,00  KN 

440.000,00  KN 

  20.000,00  KN 

 

 

Članak 3. 

 

  Ako se u tijeku godine sredstva od komunalne naknade ostvare u manjem ili većem iznosu – 

posebnom odlukom utvrditi će se izmjene ove Odluke u dijelu rasporeda odnosno visine sredstava za 

pojedinu komunalnu djelatnost.  

 



Članak 4. 

 

Općinski načelnik je ovlašteno da u tijeku godine, obzirom na potrebe jedne djelatnosti u 

odnosu na drugu, može svojom odlukom izvršiti preusmjeravanje sredstava sukladno Odluci o 

izvršenju Proračuna.  

Na kraju godine odnosno kod podnošenja izvješća o izvršenju proračuna – općinski načelnik 

dužan je upoznati Općinsko vijeće s opsegom realizacije i strukturi usmjerenih sredstava komunalne 

naknade u pojedine komunalne djelatnosti.  

 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka je sastavni dio Proračuna Općine Draganić za 2017. godinu, objavit će se u 

službenom glasilu Općine Draganić („Glasniku Karlovačke županije“) i  stupa na snagu 01. 01. 2017. 

godine.  

 

 

 

 Predsjednik  

         Općinskog vijeća 
 

            Josip Jazvac 
 

 

 

 


