SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE KALI
godina XXV

Kali, 3. prosinca 2018.

broj 9

SADRŽAJ:
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1. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
2. ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE U
OPĆINI KALI
3. ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA
OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ NA
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4. ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE NA PODRUČJU OPĆINE KALI
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Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) i članka 32.
Statuta Općine Kali („Službene glasnik Općine Kali “ br. 2/13, 6/14 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Kali na
svojoj 11. sjednici održanoj dana 30.11. 2018. godine, donosi:

ODLUKU
O KOMUNALNOJ NAKNADI

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i uvjeti za plaćanje komunalne naknade u Općini Kali (u daljnjem tekstu:
Općina Kali), a naročito područja zona u Općini Kaliu kojima se naplaćuje komunalna naknada,koeficijent zone
(Kz) za pojedine zone uOpćini Kaliu kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za
nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,obveznici i obveze plaćanja komunalne naknade, rok plaćanja
komunalne naknade,nekretnine važne za Općinu Kali (u daljnjem tekstu: Općina Kali)koje se u potpunosti ili
djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim
slučajevima odobrava potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.
Članak 2.
Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Kali, a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture.
Komunalna naknada koristi se za:
- financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,
-financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih
građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Kali
ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
Članak 3.
(1) Komunalna naknada plaća se za:
- stambeni prostor,
- garažni prostor,
- poslovni prostor,
- građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i
- neizgrađeno građevinsko zemljište.
(2) Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na području na
kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne
rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i
vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Kali.
(3) Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi
unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.
(4) Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog
područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu
graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji
privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim
zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.
Članak 4.
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(1) Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m2) površine nekretnine za koju se
utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za:
1. stambeni, poslovni i 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)
2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište
po jedinici stvarne površine.
(2) Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem
koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).
(3) Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje Odlukom Općinsko vijeće Općine Kali, a
određuje se u kunama po četvornome metru (m2)korisne površine stambenog prostora u prvoj zoniOpćine Kali.

PODRUČJA ZONA

IV.

Članak 5.
(1) Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Kali.
(2) U Općini Kali utvrđuju se jedna (1) zona za određivanje visine komunalne naknade.
(3) Prvu zonu čini cijelo naselje Općine Kali.

V.

KOEFICIJENT ZONE (Kz)
Članak 6.
Utvrđuju se koeficijenti zone (Kz) u svrhu određivanja komunalne naknade za:
I. zonu

VI.

1,00

KOEFICIJENT NAMJENE (Kn)
Članak 7.

Utvrđuju se koeficijenti namjene nekretnina (Kn) za:
- stambeni prostor
- poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana
- garažni prostor
- neizgrađeno građevinsko zemljište

-

1,00
1,00
1,00
0,05

- Koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor ovisno o djelatnosti koja se u njima obavlja sukladno
metodologiji Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007., („Narodne novine" br. 58/2007) iznose
kako slijedi:

RED.
BROJ
1.

PODRU
ČJE

Odjeljak

P

85

Q

86

Skupin
a
85.2

NAZIV

KOEFICIJEN
T NAMJENE

OBRAZOVANJE
Osnovno obrazovanje
-DIJELATNOST ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
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- Djelatnost medicinske i stomatološke prakse
-Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem

87
A

03

2.
03.01
03.21
10
C
10.02
10.03
10.41
10.07
23.06
23.07
25.06
33
F

POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO U
RIBARSTVU
Ribolov
Morska akvakultura
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
- Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
- Prerada i konzerviranje voća i povrća
- Proizvodnja ulja i masti
- Proizvodnja pekarskih i brašneno konditorskih
proizvoda
- Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i
gipsa
- Rezanje, oblikovanje i obrada kamenja
- Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada
metala

5,00

- Popravak i instaliranje strojeva i opreme
33.15
- Popravak i održavanje brodova i čamaca

41
42

GRAĐEVINARSTVO
- Grdnja zgrada
- Gradnja građevina niskogradnje

3.

G

47

TRGOVINA NA VELIKO I MALO OSIM
POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I
MOTOCIKLA

I
4.
56
56.01
56.03

DIJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA
TE PRIPREME I USLUŽIVANJE HRANE
- Djelatnosti pripreme i usluživanje hrane i pića
- Djelatnosti restorana i ostalih objekata za
pripremu i usluživanje hrane.
- Djelatnosti pripreme i usluživanje pića

10,00

10,00

10,00
5

J

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
-Telekomunikacije

61
6.
M
69
69.01
69.02

STRUČNE ZNANSTVENE I TEHNIČKE
DJELATNOSTI
-Pravne i računovodstvene djelatnosti
-Pravne djelatnosti
-Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske
djelatnosti; porezno savjetovanje
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7.
S

96
96.02
96.03

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
- Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- Pogrebne i srodne djelatnosti

10,00

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
Poštanske i kurirske djelatnosti
- Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih
usluga

10,00

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM,
PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

10,00

8.
H
53
53.01

9.

D

Članak 8.
(1) Koeficijent namjene za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti iznosi 10%
koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.
(2) U slučaju da u zgradi izgrađenoj na građevinskoj čestici, odnosno unutar kompleksa zemljišta koje služi
u poslovne svrhe ima više vlasnika prostora obveznika plaćanja komunalne naknade, pripadajuća
površina zemljišta određuje se razmjerno korisnoj površini njihovog poslovnog prostora u odnosu na
ukupnu korisnu površinu zgrade, a kod kompleksa zemljišta u odnosu na ukupnu korisnu površinu svih
zgrada unutar kompleksa.
Članak 9.
Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se poslovna
djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, uz predočen dokaz, koeficijent namjene
umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno
građevinsko zemljište.

V.

OBVEZNIK I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 10.

(1) Obveznik plaćanja komunalne naknade je vlasnik ili korisnik stambenog prostora, poslovnog
prostora, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađenog
građevinskog zemljišta na području Općine Kali
(2) Korisnik nekretnine plaća komunalnu naknadu:
1. ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom
2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili
3. ako se ne može utvrditi vlasnik.
(3) Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade, ako je obveza plaćanja te
naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.
(4) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez
uporabne dozvole,
2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,
4. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.
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(5) Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od 15 dana od
dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka
bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili
promjena namjene nekretnine) prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalinastanak te obveze odnosno
promjenu tih podataka.
(6) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade,
promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne
naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.
Članak 11.
Komunalna naknada utvrđuje se u godišnjem iznosu.
Komunalna naknada za stambeni prostor i za garažni prostor koji se ne koristi za obavljanje poslovne
djelatnosti, plaća se:
- jednokratno ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi manji
ili jednak iznosu od 200,00 kn(slovima: dvijestotine kuna),
- u 2 (slovima: dva) jednaka obroka ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o
komunalnoj naknadi veći od 200,00 Kn, ali je manji ili jednak iznosu od 400,00 kn (slovima: četristotine kuna),
- u 4 ( slovima :četiri) jednaka obroka, ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o
kom. naknadi veći od 400,00 kn(slovima: četiristotine), ali je manji ili jednak iznosu od 800,00 kn (slovima:
osamstotina kuna),
- u 12(slovima:dvanaest) jednakih obroka, ako godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o
komunalnoj naknadi prelazi iznos od 800,00 Kn (slovima: osam stotina kuna)
Iznos komunalne naknade za pravne ili fizičke osobe- obrtnike koji obavljaju djelatnost u poslovnom
prostoru odnosno na građevinskom zemljištu koji služi obavljanju poslovne djelatnosti plaća se:
- jednokratno ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi manji
ili jednak iznosu od 1000,00 kn(slovima: tisuću kuna),
- u 4 (slovima četiri) jednaka obroka, ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o
komunalnoj naknadi veći od 1000,00 kn (slovima: tisuću kuna), ali je manji ili jednak iznosu 4000,00 kn
(slovima: četiri tisuća kuna),
- u 12 (slovima: dvanaest) jednakih obroka, ako godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o
komunalnoj naknadi prelazi iznos od 4.000,00 Kn (slovima: četiri tisuće kuna).
Članak 12.
Utvrđena godišnja plaćanja komunalne naknade dospjevaju na naplatu svake kalendarske godine u
rokovima kako slijedi:
- sva jednokratna plaćanja, prema članku 11..ove Odluke , u cijelosti dospijevaju na naplatu do 30 lipnja
tekuće godine.
- kada se godišnji iznos komunalne naknade , prema članku 11.ove Odluke, plaća u 2 (slovima: dva)
jednaka godišnja obroka, onda prvi obrok dospijeva na naplatu 31. ožujka tekuće godine, a drugi obrok
dospijevaju na naplatu 30 rujna tekuće godine.
- kada se godišnji iznos komunalne naknade prema članku 11. ove odluke plaća u 4 (slovima :četiri)
jednaka godišnja obroka onda prvi obrok dospijeva na naplatu 15. veljače tekuće godine, drugi obrok do 15
svibnja tekuće godine, treći obrok do 15. kolovoza tekuće godine i četvti obrok dospijeva na naplatu 15.
studenog tekuće godine.
- kada se godišnji iznos komunalne naknade, prema članku 11. ove Odluke, plaća u 12 (dvanaest)
jednaka godišnja, onda prvi obrok dospijeva na naplatu 15. siječnja tekuće godine, a svaki slijedeći obrok
dospijeva na naplatu petnajstog dana svakog navedenog mjeseca u tekućoj godini.
Kada se:
- komunalna naknada utvrđuje za vremensko razdoblje koje predhodni danu izvršnosti rješenja o
komunalnoj naknadi ili se utvrđuje za razdoblje predhodni kalendarskih godina prema članku 8. ove Odluke,
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- komunalna naknada utvrđuje se za dio kalendarske godine,
jednokratni iznos komunalne naknade i iznos prvog obroka komunalne naknade, prema članku 11. ove
Odluke, za pojedine ukupne iznose kom. naknade utvrđene Rješenjem o kom. naknade, dospijeva na naplatu u
roku od 15. dana od dana izvršnosti Rješenja o utvrđivanju kom. naknade s tim da svi preostali obroci za
pojedine ukupne iznose kom. naknade, ako ih ima prema članku 11. ove Odluke, dospijevaju na naplatu u
rokovima propisanih u članku 11. ove Odluke nakon mjeseca u kojem je Rješenje o kom. naknade postalo
izvršno.
Na dospjele nenaplaćene iznose komunalne naknade plaća se zakonska zatezna kamata.
Od obveznika kom. naknade koji pojedini iznos ne platu u propisanom roku, isti se naplaćuje na osnovi
Rješenja o određivanju prisilne naknade koje donosi Jedinstveni upravni odjel.
Članak 13.
(1) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Kali u skladu s ovom
Odlukom i Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.
(2) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se odlukom Općinskog
vijeća Općine Kali mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u
odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja
komunalne naknade.
(3) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje
opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim
davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.
(4) Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
1. iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2)nekretnine
2. obračunska površina nekretnine
3. godišnji iznos komunalne naknade
4. mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne
plaća mjesečno i
5. rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne naknade
ako se naknada ne plaća mjesečno.
(5) Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje
obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknadepo četvornome metru (m2)površine nekretnine.
(6) Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj propisan stavkom 4. ovog članka.
(7) Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka
može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

VI.

OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 14.

(1) Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunostise oslobađaju nekretnine važne za Općinu
Kalikako slijedi:
1. nekretnine u vlasništvu Općine Kali ili nekretnine dane na korištenje Općini Kali,
2. nekretnine u kojima obavljaju djelatnosti trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne osobe,
kojima je osnivač i vlasnik Općina Kali,
3. nekretnine u kojima trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne osobe iz oblasti javnih
potrebaobavljaju djelatnost koja se po zakonu financira iz Proračuna Općine Kali,
4. nekretnine koje se koriste za obavljanje vatrogasne djelatnosti ili
5. nekretnine u vlasništvu/korištenju vjerskih zajednica koje služe za obavljanje njihove vjerske i
obrazovne djelatnosti
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(2) Od obveze plaćanja komunalne naknade djelomično će se osloboditi nekretnine koje koriste
trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne osobe u suvlasništvu Općine Kali prema postotku udjela
Općine Kaliu vlasništvu istih.
(3) Za nekretnine iz stavka 1. i 2. ovoga članka koje se daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na
raspolaganje drugim pravnim i fizičkim osobama plaća se komunalna naknada.
(4) Obveznik plaćanja je pravna i fizička osoba koja koristi nekretninu iz stavka 3. ovoga članka.
Članak 15.
(1) Od obveze plaćanja komunalne naknade u tekućoj godini za stambeni prostor koji koriste za
stanovanje potpuno će se osloboditi:
1. 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 neto plaće po
zaposlenom u Republici Hrvatskoj.
(2) Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se najkasnije do 31. ožujka
tekuće godine za tu godinu.
(3) 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.
(4) 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 16.
Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditivlasnici ili korisnici nekretnina iz
članka 15. ove Odluke pod uvjetom da te nekretnine ne daju u zakup, podzakup, najam, podnajam, na korištenje
i sl.
Članak 17.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kali donosi rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od
plaćanja komunalne naknade po zahtjevu stranke ili poslužbenoj dužnosti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VII.

Članak 18.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi Općine Kali
(„Službeni glasnik Općine Kali“ br. 4/10).
Članak 19.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kali“, a stupa na snagu od 01. siječnja 2019.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI
KLASA: 021-05/18-01/11
URBROJ: 2198/14-01-18-3
Kali, 30.11. 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Lovre Vidov
________________________________________________________________________________
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Na temelju članaka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/2018),
članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br.: 2/13 6/14, 1/18) Općinsko vijeće Općine Kali
na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30.11. 2018. godine, donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
U OPĆINI KALI

Članak 1.
Vrijednost boda za naplatu komunalne naknade (B) u prvoj zoni – jedinstvenoj zoni Općine Kali utvrđuje se u
iznosu od 4,32 kuna korisne površine stambenog prostora, godišnje.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Kali
(„Službeni glasnik Općine Kali, broj : 3/2004).
Članak 3.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom Glasniku Općine Kali“ a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine .
OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI
KLASA: 021-05/18-01/11
URBROJ: 2198/14-01-18-4
Kali, dana 30.11. 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Lovre Vidov
________________________________________________________________________________
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Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ RH br. 94/13 i
73/17) i članka 32. Statuta Općine Kali („Službeni glasnik Općine Kali“ br. 2/13, 06/14. 1/18 ), Općinsko vijeće
Općine Kali na 11. sjednici održanoj dana 30.11. 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
otpada odbačenog u okoliš na području Općine Kali

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada
odbačenog u okoliš na području Općine Kali.
Članak 2.
Nepropisno odbačenim otpadom, u smislu ove Odluke, smatra se naročito:
- otpad odbačen u okoliš,
- glomazni otpad odbačen na javnoj površini,
- opasni i građevinski otpad odbačen na javnoj površini
- svaki otpad odbačen pored spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike,
tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zelenim otocima.
- otpad koji nije odložen u skladu s odlukama Općine Kali i drugim pozitivnim propisima, na propisani način u
spremnike ili druga propisana mjesta, već je jednostavno odbačen okoliš.
Članak 3.
Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada su:
- uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama Općine Kali za koje komunalno
redarstvo utvrdi da na njima postoji opasnost za odbacivanje otpada,
- provođenje stalnog terenskog nadzora od strane komunalnog redarstva radi utvrđivanja postojanja nepropisno
odbačenog otpada,
- uspostava sustava informatičkog evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Općine Kali,
- distribucija letaka o pravilnom načinu zbrinjavanja svih vrsta otpada, a posebice o načinu zbrinjavanja:
krupnog (glomaznog) otpada, električnog i elektroničkog otpada, problematičnog otpada, građevinskog otpada,
automobilskih guma, zelenog rezanog otpada i biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, sa naznakom
telefonskih brojeva tvrtke HRIPA d.o.o. Kali na kojima se mogu dobiti sve informacije o pravilnom
zbrinjavanju svih vrsta otpada, te sa naznakom prekršajnih kazni za slučajeve nepropisnog odbacivanja otpada u
okoliš,
- vođenje informatičke evidencije o osobama koje nisu sa tvrtkom HRIPA d.o.o., po njihovoj obavijesti, sklopile
ugovor o pružanju javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada.
Članak 4.
Općina Kali uspostaviti će sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisnoodbačenom otpadu.
(2) Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu moći će se dostavljati na popunjenom obrascu na adresu
elektroničke pošte: opcina.kali@zd.t-com.hr, osobno predajom popunjenog obrasca u pisarnici Općine ili
putem pošte Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali.
(3) Obrazac prijave o nepropisno odloženom otpadu može se preuzeti na internetskoj stranici Općine Kali ili u
pisarnici Općine Kali.
(4) Obaviješću o nepropisno odbačenom otpadu smatrati će se i svi drugi oblici dostave u pisanom obliku.
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Članak 5.
(1) Radi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje tog
otpada vlasniku nekretnine na kojoj je odložen otpad, odnosno posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat,
odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je nepropisno
odložen otpad na tom dobru.
(2) Rješenjem iz prethodnog stavka ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina
odbačenog otpada u m3, obveznik uklanjanja otpada te obveze obveznika da otpad ukloni predajom tog otpada
osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 6 (slovima: šest) mjeseci od dana
zaprimanja rješenja.
(3) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je otpad nepropisno odložen na nekretnini, a
obveznik uklanjanja ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni
redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi
pristupa nekretnini u svrhu utvrđivanja činjenica.
(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom Upravnom odjelu za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Zadarske županije.
(5) Ako se obveznik uklanjanja otpada ne može utvrditi ili ako komunalni redar utvrdi da obveza utvrđena
stavkom 1. ovog članka nije izvršena u određenom roku, Općina Kali je dužna u svojem trošku osigurati
uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.
(6) Općina Kali ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada odobveznika uklanjanja otpada ako je on
poznat.
Članak 6.
Mjere i postupci za uklanjanje nepropisno odloženog otpada na javnim površinama kojima upravlja Općina Kali
ili na drugim nekretninama u vlasništvu Općine Kali, propisani su Odlukom o komunalnom redu Općine Kali.
Članak 7.
Općina Kali je dužna, suglasno zakonu, podatke utvrđene rješenjem iz članka 5. ove Odluke, mjesečno unositi u
mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada koju vodi Agencija za zaštitu okoliša.
Članak 8.
Do 1. ožujka komunalni redar treba provesti redoviti godišnji nadzor područja Općine Kali , radi utvrđivanja
postojanja odbačenog otpada.
Do 1. ožujka komunalni redar treba temeljem provedenog redovitog godišnjeg nadzora, radi postojanja
odbačenog otpada, dostaviti načelniku izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, počiniteljima,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada, izračunatoj i naplaćenoj naknadi troška uklanjanja otpada, lokacijama
na kojima je u više navrata utvrđeno odbacivanje otpada i lokacijama na kojima je u prethodne dvije godine
evidentirano postojanje odbačenog otpada te provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za otklanjanje otpada odbačenog u okoliš.
Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Općine Kali uklonjen nepropisno odbačeni otpad
suglasno ovoj Odluci ili Odluci o komunalnom redu Općine Kali, načelnik Općine Kali , dužan je do 31.ožujka
tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, podnijeti izviješće Općinskom vijeću Općine Kali o
lokacijama i količini nepropisno odbačenog otpada i svim troškovima uklanjanja odbačenog otpada.
Članak 9.
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Općinsko vijeće Općine Kali će temeljem izvješća iz prethodnog članka ove Odluke donijeti odluku o provedbi
posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno
nepropisno odbacivanje otpada.
Članak 10.
Sredstva za provedbu svih mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i mjera za uklanjanje
nepropisno odbačenog otpada u okoliš osiguravaju se u proračunu Općine Kali.
Članak 11.
(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba za koju se rješenjem
komunalnog redara, iz članka 5. Ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog otpada u
okoliš.
(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će s odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz
stavka 1. Ovog članka.
Članak 12.
Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba za koju se rješenjem komunalnog
redara, iz članka 5. Ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog otpada u okoliš.
Članak 13.
U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:
- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 Kn i za fizičku
osobu u iznosu od 1.000,00 Kn za prekršaj propisan ovom Odlukom,
- izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,
- pokrenuti prekršajni postupak.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Kali.
OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI
KLASA: 021-05/18-01/11
URBROJ:2198/14-01-18-5
Kali, dana 30. 11. 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Lovre Vidov
________________________________________________________________________________
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Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (''Narodne novine'', broj 153/13 i 20/17) i članka 32. Statuta Općine
Kali („Službeni glasnik Općine Kali“ broj 2/13 , 6/14 i 1/18), a po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke
zajednice Općine Kali, Općinsko vijeće Općine Kali na 11. sjednici održanoj 30.11.2018. godine donosi:

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom turističke sezone na području Općine Kali

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani
radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine, te utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim
slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi kao i nadzor nad provedbom ove Odluke.

II. ZABRANA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
Članak 2.
Pod radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju, smatraju se svi zemljani radovi, te svi radovi na izgradnji
konstruktivnih dijelova građevine:
- iskopi, rušenje, zidanje odnosno izradu konstruktivnih dijelova zgrade, betoniranje, vanjsko žbukanje, izrada
krova i slično.

III. RAZDOBLJE I VRIJEME ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
Članak 3.
Zabrana izvođenja građevinskih radova jednako se odnosi na cijelom području Općine Kali i to za period od 15.
lipnja do 15. rujna i u vremenu od 00,00 do 24,00 sati.
Članak 4.
Do dana zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 3. ove Odluke investitori koji su radi izvođenja
građevinskih radova zauzeli javnu površinu, dužni su istu osloboditi od svih stvari i vratiti u prijašnje stanje.

IV. IZNIMKE OD ZABRANE I OGRANIČENJA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
Članak 5.
Odredbe ove Odluke ne odnose se na:
- građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske
- uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, te
- građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.
Članak 6.
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Zabrana izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone ne odnosi se na:

(1)
1.
2.
3.

4.
5.

građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike
Hrvatske,
uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili komunalnog redarstva,
izvođenje hitnih radova na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se
javljaju nenadano i kojima se sprečavaju posljedice po život i zdravlje ljudi, kao i veća oštećenja na
nekretninama,
izvođenje nužnih radova na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost po život i
zdravlje ljudi, uz pisano mišljenje građevinske inspekcije o nužnosti izvođenja tih radova,
izvođenja radova u javnom interesu, a čiji je investitor Općina Kali ili Županija, ustanova ili
trgovačko društvo u potpunom ili pretežitom vlasništvu Općine Kali ili Županije.

(2) Odluku o odobravanju građevinskih radova u iznimnim situacijama iz stavka 1. ovog članka, točke 3. - 5.
donosi odlukom općinski načelnik.

V. NADZOR PROVEDBE ODLUKE
Članak 7.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalno redarstvo Općine Kali sukladno odredbama Zakona o
građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13) i Naputka o novčanim kaznama koje izriču komunalni
redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj: 40/15).

VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u ‘’Službenom glasniku Općine Kali“.
OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI
KLASA: 021-05/18-01/11
URBROJ: 2198/14-01-18-6
Kali, dana 30.11. 2018.godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Lovre Vidov
________________________________________________________________________________

www.opcina-kali.hr

godina: XXV broj: 9

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI

www.opcina-kali.hr

Str. | 15

Str. | 16

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI

IZDAVAČ: OPĆINA KALI –
Odgovorna: Nives Perin, dipl. iur.
Telefon: (023) 281-802
Kali, 2018. godine
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