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Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11.,
90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13. i 38/13.) i članka 26. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13. i
26/13.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj
2018. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 3/12., 9/12.,
48/14. i 2/15., u nastavku skraćeno: Odluka o komunalnoj naknadi) stavak 1. članka 11. mijenja se i
glasi:
„Komunalna naknada plaća se tromjesečno najkasnije do isteka tekućeg tromjesečja.“
Članak 2.
U Odluci o komunalnoj naknadi članak 13. mijenja se i dopunjuje tako da isti glasi:
„Od obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor mogu se, privremeno ili trajno,
na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica, osloboditi obveznici koji
ispunjavaju uvjete propisane ovom Odlukom.
Privremeno, s učinkom na određeno vrijeme - od donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka do
kraja tekuće kalendarske godine, od obveze plaćanja komunalne mogu se osloboditi sljedeći obveznici:
a) Obveznici koji su primatelji zajamčene minimalne naknade u smislu zakonskih propisa kojima
se uređuju prava i sustav socijalne skrbi,
b) Obveznici kojima je prihod po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini manji od
500,00 kuna mjesečno,
c) Obveznici koji su operativni članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada
Varaždinskih Toplica, a koji, prema evidenciji Vatrogasne zajednice Grada Varaždinskih
Toplica, aktivno sudjeluju u intervencijama.
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Rješenja o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade u slučajevima iz stavka 2.
alineje a) i c) ovog članka donose se po službenoj dužnosti, na temelju podataka zatraženih i
dostavljenih od nadležnih javnopravnih tijela, odnosno drugih pravnih osoba koje raspolažu
vjerodostojnim saznanjima. Navedena rješenja donose se do kraja veljače kalendarske godine na koju
se oslobođenje odnosi, time da je, u slučaju izmjene činjeničnog stanja odlučujućeg za oslobođenje,
rješenja moguće izmijeniti tijekom godine.
Rješenja o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade u slučaju iz stavka 2., alineje
b) donose se na zahtjev obveznika kojem se prilažu isprave izdane od nadležnog javnopravnog tijela o
visini prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva.
Trajno se oslobađaju od obveze plaćanja komunalne naknade:
a) Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u smislu
zakonskih propisa kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji,
b) Hrvatski ratni vojni invalidi u smislu zakonskih propisa kojima se uređuju prava hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, razmjerno prema postotku oštećenja
organizma.
Rješenje o trajnom oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade u slučaju iz stavka 5.
donosi se na temelju zahtjeva obveznika plaćanja kojem se prilažu isprave izdane po nadležnim
javnopravnim tijelima, a kojima se dokazuju činjenice odlučujuće za trajno oslobođenje (postojanje
statusa smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, člana njegove uže ili šire obitelji,
postotak oštećenja organizma i sl.).
Oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade predviđeno odredbama ovog članka
Odluke primjenjuje se i u slučaju kada je osoba koja ispunjava uvjete za oslobođenje član kućanstva
osobe koja se, u evidencijama Grada Varaždinskih Toplica, vodi kao obveznik plaćanja. Činjenica
zajedničkog kućanstva s obveznikom plaćanja komunalne naknade utvrđuje se na temelju sadržaja
javnodostupnih evidencija, evidencija i podataka kojima raspolaže Grad Varaždinske Toplice, sadržaja
isprava dostavljenih po drugim javnopravnim tijelima, odnosno na temelju uvida u osobnu iskaznicu,
uvjerenje o prebivalištu ili druge isprave kojom se na vjerodostojan način utvrđuje mjesto stanovanja.
Iznosi za koje su obveznici oslobođeni od obveze plaćanja komunalne naknade, podmiruju se iz
drugih prihoda Proračuna Grada Varaždinskih Toplica.“
Članak 3.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupa
osmog dana od dana objave.
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