
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA LUDINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-01/19-01/11 

URBROJ: 2176/19-02-19-___ 

 

Velika Ludina, ________2019. 

 

 

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 

68/18 i 110/18) i članka 34. Statuta Općine Velika Ludina  („Službene novine Općine Velika 

Ludina“ br. 6/09, 7/11, 6/14, 3/18 i 5/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Velika 

Ludina na svojoj24. sjednici održanoj ___________2019. godine donijelo je  

 

 

I.IZMJENE I DOPUNE  

O D L U K E 

o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika 

Ludina“ broj: 2/19) u članku 1. stavak 1. alineja 5. briše se. 

 

Članak 2. 

 

Članak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Velika Ludina koji se koristi za 

financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.“ 

 

Članak 3. 

 

Članak 4. briše se. 

 

Članak 4. 

 

U članku 7. stavak 1. briše se rečenica „Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se 

izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog doprinosa ili kod obročne 

uplate nakon izvršene uplate prve rate.“ 

 

Stavak 4. briše se. 

 

Stavak 5. postaje stavak 4. 

 

 



Članak 5. 

 

Članak 8. mijenja se i glasi: 

 

„Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i ozakonjenje: 

- komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova, 

- vojnih građevina, 

- prometne, vodne, komunikacijske i električne komunikacijske infrastrukture, 

- nadzemnih i podzemnih produktovoda i voda, 

- sportskih i dječjih igrališta i sportskih dvorana, 

- ograda, zidova i potpornih zidova, 

- parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih  

  kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahtjeva, 

- spomenika, trgova i javnih parkova. 

 

Plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti oslobođeni su: 

- HRVI iz Domovinskog rata koji to pravo ostvaruju sukladno odredbama važećeg Zakona o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i to u slučaju 

kada grade odgovarajući stan radi stambenog zbrinjavanja, 

- trgovačka društva i ustanove kojih je općina Velika Ludina osnivač, vlasnik, suvlasnik, u 

slučaju izgradnje građevina koje služe za obavljanje njihove djelatnosti, 

- investitori koji grade objekte za javnu, kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i 

rekreaciju, objekte socijalne zaštite i zdravstva, objekte humanitarne djelatnosti te vjerske 

objekte i objekte za vatrogasnu djelatnost, 

- u ostalim slučajevima propisanim posebnim zakonom.  

 

Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika može osloboditi plaćanja komunalnog 

doprinosa djelomično ili u cijelosti: 

- obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja grade objekte za uzgoj stoke, smještaj 

poljoprivrednih strojeva i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, 

- poslovne objekte u kojima će se obavljati deficitarno zanimanje i djelatnosti od posebnog 

interesa za Općinu Velika Ludina. 

 

Obveznik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za oslobođenje od plaćanja komunalnog 

doprinosa Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom 

dokazuje ispunjavanja uvjeta iz stavka 1.,2. i 3. ovog članka.“ 

 

Članak 6. 

 

Članak 9. briše se. 

 

Članak 7. 

 

Ove I. izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina stupaju na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

         Predsjednik: 

           Vjekoslav Kamenščak 


