
Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18., 
110/18. i 32/20.) i članka 31. stavka 1. podstavka 24. Statuta Općine Topusko («Službeni vjesnik» broj 
34/09., 10/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18. i 11/20.), Općinsko vijeće Općine 
Topusko, na 19. sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine, donijelo je  
 

 
O D L U K U 

 
o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade 

uslijed nastupanja posebnih okolnosti 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se postupak oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 

građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj  ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava 

gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, čije nastupanje je utvrđeno u uvjetima 

proglašene epidemije bolesti COVID-19 odlukom ministra nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje 

sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.  

Članak 2. 

Potpuno se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade obveznici plaćanja komunalne 
naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kojima 
je zbog nastupanja posebnih okolnosti iz članka 1. ove Odluke, Odlukom Stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ broj 32/20.), naložena 
mjera obustave rada u djelatnosti koju obavljaju.   
 

Članak 3. 
Potpuno se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade obveznici plaćanja komunalne 

naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kojima 
Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske iz članka 2. ove Odluke nije naložena mjera 
obustave rada u djelatnosti koju obavljaju, ali su uslijed nastupa posebnih okolnosti iz članka 1. ove 
Odluke ostvarili u poslovnom prostoru odnosno na građevinskom zemljištu koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti na području Općine Topusko pad prihoda veći od 50% u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine.  
 

Članak 4. 
 

Oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 50% obveznici plaćanja komunalne 
naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kojima 
Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske iz članka 2. ove Odluke nije naložena mjera 
obustave rada u djelatnosti koju obavljaju, ali su uslijed nastupa posebnih okolnosti iz članka 1. ove 
Odluke ostvarili u poslovnom prostoru odnosno na građevinskom zemljištu koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti na području Općine Topusko pad prihoda od najmanje 20% do 50% u odnosu na 
isto razdoblje prethodne godine.  
 

Članak 5. 
 

Potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade iz članaka 2., 3. i 4. ove Odluke 

odnosi se za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine. 

Članak 6. 



Obveznici iz članka 2. ove Odluke dužni su podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko 

pisani i obrazloženi zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.   

 Zahtjev se može podnijeti odmah. 

 Obveznici iz članaka 3. i 4. ove Odluke dužni su podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Topusko pisani i obrazloženi zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade s potrebnim dokazima 

(potpisan i ovjeren izvod iz knjigovodstvene evidencije za 2019. i 2020. godinu za traženo razdoblje), najkasnije 

do 25. srpnja 2020. godine.  

Članak 7. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku». 
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