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          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA TUHELJ 

   OPĆINSKO VIJEĆE           

 

KLASA: 021-05/19-01/12 

URBROJ: 2135-03-01/19-28 

Tuhelj, 12.12.2019. 

 

Na temelju članka 95. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 

68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 

12/18) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 21. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. 

godine, donosi 

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE  

O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

Članak 1. 

 

Mijenja se članak 17. Odluke o komunalnoj naknadi tako da sada glasi:  

„Općinsko vijeće Općine Tuhelj privremeno oslobađa potpuno od plaćanja komunalne 

naknade obveznike s prebivalištem na području Općine Tuhelj: 

1. koji su nezaposleni duže od 6 mjeseci bez vlastitih prihoda, a žive sami u kućanstvu 

(potvrda HZZ, Centra za socijalnu skrb, izjava o članovima kućanstva, kopija osobne 

iskaznice); 

2. koji su stariji od 70 godina, žive sami ili u kućanstvu s drugim osobama starijima od 70 

godina te imaju mjesečni prihod manji od 1.000,00 kn po članu kućanstva (kopija osobne 

iskaznice, izjava o zajedničkom kućanstvu, dokaz o ostvarenom mjesečnom primanju za 

sve članove kućanstva); 

3. invalide domovinskog rata iznad 70% tjelesne invalidnosti ukoliko žive sami u 

domaćinstvu i imaju manji prihod od 1.500,00 kn (potvrda o invalidnosti, izjava o 

članovima kućanstva, dokaz o ostvarenom mjesečnom primanju); 

4. invalide iznad 70% tjelesne invalidnosti ukoliko žive sami u domaćinstvu i imaju manji 

prihod od 1.500,00 kn (potvrda o invalidnosti, izjava o članovima kućanstva, dokaz o 

ostvarenom mjesečnom primanju) 

5. koji su živjeli sami u kućanstvu, a smješteni su u dom za starije i nemoćne osobe ili u 

drugu odgovarajuću ustanovu i imaju prihod manji od 3.000,00 kn (potvrda ili kopija 

ugovora o smještaju u ustanovu, izjava o članovima kućanstva, dokaz o ostvarenom 

mjesečnom primanju). 
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Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje se od 01.01.2020. godine. 

 

             Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 


