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Temeljem članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ 

br. 26703-pročišćeni tekst, 82704, 178/04, 38/09 ,79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 

33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik KZŽ br. 16/09) Općinsko vijeće Općine 

Krapinske Toplice na 23 sjednici održanoj 19.03.2012.g. donijelo je 

 

 

O  D  L  U  K  U 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

 

Članak 1. 

 U Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 

15/03 i 12/04) u članku 6. stavku 2. riječi „Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima 

„Općinski načelnik“. 

 

Članak 2. 

 U članku 11. stavku 1. iza točke 14. dodaju se točke 15 i 16., koje glase: 

 

           „15. poslovni prostor za poljoprivrednu djelatnost (staklenici, plastenici, 

      farme i sl.)          1,50 

          16. objekti za seoski turizam        2,00.“ 

 

 Dosadašnja točka 15. postaje točka 17. , mijenja se i glasi: 

 

 17. građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja 

djelatnosti iz al. 4 do 16 . 10 % pripadajućeg 

koeficijenta  .„ 

 

Članak 3. 

 Članak 15. mijenja se i glasi: 

 

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine; 

 1., zgrade i zemljišta u vlasništvu Općine Krapinske Toplice, odnosno za djelatnosti koje 

se pretežnim dijelom financiraju iz Proračuna Općine Krapinske Toplice (Općinska 

knjižnica, Dječji vrtić, udruge, groblje, sportske djelatnosti, društveni domovi, 

dobrovoljna vatrogasna društva i sl.) 

 2. gospodarske zgrade koje služe kao spremišta poljoprivrednih proizvoda i alata ( klijeti, 

staje i sl.), 



 3. objekti za djelatnost osnovnog obrazovanja kojoj je osnivač Republika Hrvatska i 

Krapinsko-zagorska županija, 

 4.koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti.“  

 

 

Članak 4. 

 Članak 16. mijenja se i glasi: 

 „U pojedinačnim slučajevima, na temelju pisanog zahtjeva vlasnika odnosno korisnika 

nekretnine, može se osloboditi plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu: 

1. korisnik prava iz socijalne skrbi (naknada troškova stanovanja, stalna novčana 

pomoć, doplatak za tuđu pomoć i njegu), za vrijeme dok ta prava traju, te ostale 

socijalno ugrožene obitelji po odluci Općinskog načelnika 

2. obveznik komunalne naknade-samac čija primanja  ne prelaze iznos od 1.800,00 

kuna mjesečno. 

3. obveznik komunalne naknade čija primanja po članu obitelji/kućanstva ne prelaze 

iznos od 1.400,00 kuna mjesečno. 

4. za stambeni prostor koji koriste invalidi domovinskog rata ili djeca poginulog 

branitelja. 

 Pod primanjima iz prethodnog stavka ovog članka smatraju se: plaća iz radnog odnosa, 

dohodak ostvaren od obrta i slobodnih zanimanja i mirovina. 

 Ako se tijekom provođenja postupka za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 

utvrdi da stvarno podnositelja zahtjeva  ( broj članova, prihod i dr.) bitno drugačiji od predočene 

dokumentacije odnosno izjave, zahtjev za oslobađanje će se odbiti“ 

  

Članak 5. 

 Iza članka 16. dodaje se članak 16a koji glasi: 

 

 „Zbog poticanja poduzetničke aktivnosti na području Općine oslobađaju se od plaćanja 

komunalne naknade vlasnici odnosno korisnici novoizgrađenog poslovnog prostora, i to: 

 

- za 1. kalendarsku godinu korištenja poslovnog prostora, oslobađaju se plaćanja 

komunalne naknade u potpunosti, 

- za 2. kalendarsku godinu korištenja poslovnog prostora, oslobađaju se plaćanja 

komunalne naknade u 50%-tnom iznosu 

- za 3. kalendarsku godinu korištenja poslovnog prostora, oslobađaju se plaćanja 

komunalne naknade u 25%-tnom iznosu. 

   Odluku o oslobađanju donosi Općinsko vijeće.“ 

  

Članak 6. 

 Članak 17,  mijenja se i glasi:  

 

„Prilikom podnošenja pisanog zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 

obveznik je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi: 

- izjavu o članovima obitelji/kućanstva 

- potvrdu poslodavca o prosječnoj mjesečnoj  plaći isplaćenoj u  tri mjeseca prije 

mjeseca u kojem je podnijet zahtjev – za člana obitelji/kućanstva u radnom odnosu 

- presliku zadnjeg izdanog rješenja o porezu na dohodak Porezne uprave- za člana 

obitelji/kućanstva koji ostvaruje dohodak od obrta i slobodnih zanimanja 

- nalog za isplatu mirovine („odrezak“) ili izvadak iz banke za tri mjeseca prije mjeseca 

u kojem je podnijet zahtjev- za člana obitelji/kućanstva umirovljenika 

- rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć 



- po potrebi druge dokaze u svrhu utvrđivanja činjeničnog stanja.“ 

 

 

 

Članak 7. 

 Iza članka 17. dodaje se novi naslov VI KAZNENE ODREDBE  i članak  17.a, koji 

glasi: 

 

„Članak 17.a. 

 Fizička ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak obveze ili promjenu osobe obveznika, 

sukladno članku 3. stavku 2. Odluke o komunalnoj naknadi podliježe kaznenoj odgovornosti 

sukladno članku 40. stavku 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu.“ 

 

Članak 8. 

Dosadašnji naslov VI  IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSOLOBAĐANJA 

OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE, postaje naslov VII. 

Dosadašnji naslov VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  postaje naslov VIII. 
 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-Zagorske 

županije. 
 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 

 

 

       PREDSJEDNIK: 

 

       ERNEST SVAŽIĆ
 

 

1.  


