
                           

REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 

      OPĆINA TUHELJ 

    OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/5 

URBROJ: 2135-03-01/21-18 

Tuhelj, 18.03.2021. 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije broj 12/18 i 3/20) i članka 11. stavka 1. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni 

glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 50/18) na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko 

vijeće na svojoj 29. sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine donosi 

 

ODLUKU 

O oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa 

 

Članak 1. 

Zamolbu za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa podnijeli su sljedeći 

investitori:  

- OPG Zlatko Turčin, Trsteno 35, Tuhelj, OIB: 46129962364 za rekonstrukciju 

građevine poljoprivredne namjene, 2.b. skupine, staja za tov junadi te rekonstrukciju građevine 

poljoprivredne namjene, 2.b. skupine, staja i spremište poljoprivrednih strojeva i proizvoda, 

obje sagrađene na k.č.br. 719/6, k.o. Črešnjevec, a prema Rješenju Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Tuhelj (KLASA: UP/I-363-01/21-01/1, URBROJ: 2135-03-03/21-02) od 17. 

veljače 2021. godine 

- Tibra commerce d.o.o., Lj. Gaja 17, Tuheljske Toplice, Tuhelj OIB: 43307061187 za 

građenje građevine poslovne namjene, 2.b. skupine, automehaničarska radionica, na k.č.br. 

3126, k.o. Črešnjevec u Tuheljskim Toplicama, a prema Rješenju Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Tuhelj (KLASA: UP/I-363-01/21-01/3, URBROJ: 2135-03-03/21-02) od 24. veljače 

2021. godine.  

Članak 2. 

Investitorima je Rješenjima iz članka 1. ove odluke određena obveza plaćanja 

komunalnog doprinosa:  

- OPG Zlatko Turčin u ukupnom iznosu od 4.019,22 kn,  

-  Tibra commerce d.o.o. u ukupnom iznosu od 18.019,02 kuna. 

 

Članak 3. 

Investitorima se odobrava oslobođenje plaćanja 50% iznosa komunalnog doprinosa iz 

članka 2. ove Odluke u iznosu od:  
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- OPG Zlatko Tučin u ukupnom iznosu od 2.009,61 kn,  

-  Tibra commerce d.o.o. u ukupnom iznosu od 9.009,51 kuna. 

 

Članak 4. 

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj donošenje rješenja o 

oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa za građevine iz članka 1. ove Odluke.  

 

Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine 

Tuhelj.  

Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić  


