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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
Općinsko vijeće
Jasenice 05.siječnja 2010.godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Jasenice (Službeni glasnik Zadarske županije
16/09) te članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine br.
26/03 , 82/04 , 110/04 . 178/04 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 7. sjednici
održanoj dana 05.siječnja 2010.godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu Općine Jasenice
Članak 1.
Članak 10. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Jasenice (Službeni Glasnik
Zadarske županije broj 9/06) mijenja se i glasi :
"Rješenje kojim se utvrñuje visina komunalnog doprinosa donosi Jedinstveni upravni odjel
Općine Jasenice po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.
Komunalni doprinos plaća se u pravilu jednokratno u roku od 15 dana od dana
konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
Na nepravovremene uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate
u visini propisanoj za nepravovremene uplaćene iznose javnih prihoda.
Općinski načelnik može na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa odobriti
obročno plaćanje najviše na tri jednaka obroka"
Članak 2.
Članak 12. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Jasenice (Službeni Glasnik Zadarske
županije broj 9/06) mijenja se i glasi :
" Komunalni doprinos ne plaća:
1. osoba kojoj je poginuo ili nestao član obitelji u Domovinskom ratu , a prije
pogibije – nestanka su živjeli u zajedničkom domaćinstvu na prostoru Općine
Jasenice,
2. osoba koja je HRVI ili civilni invalid Domovinskog rata sa područja Općine
Jasenice za stambeni objekt do 500 m3 za potrebe stambenog zbrinjavanja , a za
prostorne metre iznad 500 m3 , dužna je platiti razliku iznosa komunalnog
doprinosa,
3. gradnju objekata komunalne infrastrukture i objekata javne namjene čiji je vlasnik
investitor ili investitor Općina Jasenice, odnosno pravna osoba u vlasništvu Općine
Jasenice
4. gradnju objekata čiji su investitori ustanove, tvrtke i društva koji se financiraju iz
proračuna Općine Jasenice
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5. gradnja objekata školskog i predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne skrbi,
domove kulture, knjižnice i sakralne objekte
Obveznik je dužan podnijeti zahtjev za osloboñenje od plaćanja komunalnog doprinosa i pri
tome priložiti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Jasenice.
Klasa: 363-01/06-01/01
Urbroj: 2198/21-01-10-1
Jasenice, 05.01.2010. godine
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