Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj: 34/09, 10/13, 48/13pročišćeni tekst i 16/14) i članka 11. u vezi sa člankom 17. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni
vjesnik“ broj 28/01, 5/03, 38/03, 19/04, 18/05, 25/05-pročišćeni tekst, 19/07, 38/08, 43/09,
54/12, i 53/14 u daljnjem tekstu Odluka) po prijedlogu općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine
Topusko na 19. redovitoj sjednici održanoj dana 24. studenoga 2016. godine donijelo je
ODLUKU O POTPUNOM OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
U 2017. GODINI
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se:
- pravni subjekti koji obavljaju djelatnost od posebnog značaja za Općinu Topusko, a korisnici su
sredstava općinskog proračuna, te se sukladno članku 11. Odluke, nekretnine istih u potpunosti
oslobađaju plaćanja komunalne naknade u 2017. godini,
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za koji je obveznik oslobođen od plaćanja
komunalne naknade.
Članak 2.
Pravni subjekti koji obavljaju djelatnost od posebnog značaja za Općinu Topusko i korisnici su
sredstava općinskog Proračuna su:
1. Dječji vrtić Topusko,
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Topusko,
3. Vjerske zajednice na području Općine Topusko,
4. Društvo crvenog križa Topusko.
5. Turistička zajednica Općine Topusko
6. Udruge sa programom pomoći djeci sa smetnjama u razvoju.
Nekretnine pravnih subjekata, koje im služe za obavljanje poslovne djelatnost oslobađaju se u
potpunosti plaćanja komunalne naknade u tijeku 2017. godine i to:
1. Dječji vrtić Topusko – poslovni objekt i igralište za djecu,
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Topusko-objekti za smještaj ljudstva i opreme,
3. Vjerske zajednice-prostor za vjerske obrede-crkva,
4. Društvo crvenog križa Topusko, poslovni i skladišni prostor,
5. Turistička zajednica Općine Topusko, poslovni prostor,
6. Udruge sa programom pomoći djeci sa smetnjama u razvoju poslovni prostor.
Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, sukladno ovoj Odluci donosi rješenje o oslobađanju
nekretnina iz stavka 2. Ovog članka od komunalne naknade i istim utvrđuje površinu i iznos za koji
se svaki pojedini subjekt oslobođen.
Članak 3.
Iz ne namjenskih Proračunskih sredstava namiriti će se iznosi komunalne naknade za koji su
oslobođeni subjekti iz članka 2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Topusko i stupa na snagu 1. 1. 2017.
godine.
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te sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu («N. Novine» br. 26/03–pročišćeni
tekst,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11, 84/11,90/11,144/12,94/13 i 153/13,
147/14 i 36/15 ) Općinsko vijeće Općine Topusko na 19. redovitoj sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine
donijelo je

