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 Na temelju članka 6. Odluke o komunlanom doprinosu («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije» br. 6/04.) i članka 19. Statuta općine Hum na Sutli («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije» br. 16/01.), Općinsko vijeće općine Hum na Sutli je na sjednici 
održanoj dana  21. lipnja 2004. godine donijelo slijedeću 
 

O D L U K U  
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu  

 

 

Članak  1. 
 

 Dopunjuje se točka V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 6/04.) s 
novim člancima i to:  
 

Članak   7. 
Sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji (roditelji-djeca) (''Narodne novine'' br. 94/01) oslobađaju se plaćanja 
komunalnog doprinosa obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i 
hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata u postotku invalidnosti, s područja Općine Hum na 
Sutli, ako time rješavaju neriješeno stambeno pitanje. 
 

Članak  8. 
Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost i uz uvjete Općinskog vijeća 

općine Hum na Sutli i sam, u cijelosti ili djelomično, snositi troškove gradnje javne površine, 
nerazvrstane ceste ili javne rasvjete. U tom slučaju obveznik komunalnog doprinosa i Općina 
Hum na Sutli sklapaju pisani ugovor kojim se utvrđuje visina troškova izgradnje te se ti  troškovi 
priznaju kao plaćeni iznos komunalnog doprinosa. 
 

Članak  9. 
U cilju poticanja poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta Općinsko vijeće općine 

Hum na Sutli može osloboditi od plaćanja obveznika komunalnog doprinosa u iznosu do 100% 
radi izgradnje proizvodnog pogona ili dogradnje istog. 

Ako obveznik komunalnog doprinosa koji ostvaruje pravo na potpuno oslobađanje 
plaćanja komunalnog doprinosa radi izgradnje proizvodnog pogona izvrši prenamjenu 
proizvodnog pogona prije dobivanja uporabne dozvole za isti, gubi pravo na potpuno 
oslobađanje. 

Ostale poslovne subjekte, obveznike plaćanja komunalnog doprinosa, Općinsko vijeće 
općine Hum na Sutli može osloboditi od plaćanja  komunalnog doprinosa u iznosu od 50% radi 
izgradnje poslovne građevine. 

Ukoliko obveznik plaćanja komunalnog doprinosa  ima više poslovnih prostora 
oslobođen je navedenih obveza na prostor u kojem je obavio novo zapošljavanje. 
 

Članak  10. 
Općinsko vijeće općine Hum na Sutli može, na zahtjev investitora koji gradi poslovnu 

građevinu, odgoditi rok plaćanja komunalnog doprinosa, te odrediti novi rok vezan za početak 
obavljanja djelatnosti u građevini po osnovi koje je nastala obveza komunalnog doprinosa. 
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Članak  11. 
Komunalni doprinos ne plaća se za: 
- gospodarsku građevinu namijenjenu isključivo za poljoprivrednu djelatnost, 
- pomoćnu građevinu (garaža, spremište, drvarnica i sl.) razvijene bruto površine do 

50 m2 koja se gradi na građevnoj čestici na kojoj je izgrađena stambena ili poslovna 
građevina.» 

 
Članak  2. 

 
 Dosadašnji članci 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu postaju članci 12 i 13.  
  

Članak  3. 
 

 Ova izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
«Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije». 
 
 
 
 
 
                                                                                         PREDSJEDNIK 
                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                          Ivan Očko, ing. 


