
Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/18, 1 10/18- Odluka Ustavnog suda i 32/20) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“  br. 36A/13, 9/18, i 9/20), Gradsko vijeće Grada Zlatara 

je na 26. sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine donijelo  

 

        ODLUKU 

o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 za 

obveznike plaćanja komunalne naknade na području Grada Zlatara 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere pomoći za ublažavanje posljedica izazvanih 

epidemijom bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske, za obveznike plaćanja 

komunalne naknade na području Grada Zlatara. 

 

Članak 2. 

Grad Zlatar oslobađa plaćanja komunalne naknade obveznike plaćanja komunalne 

naknade za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti za koje 

je sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad („Narodne 

novine" broj 32/20 i 34/20) i to: 

- za mjesec ožujak 2020. godine u iznosu od 50% utvrđene obveze plaćanja mjesečnog 

iznosa komunalne naknade  

- od travnja 2020. godine do opoziva naprijed navedenih odluka Stožera civilne zaštite 

RH, u iznosu od 100% utvrđene obveze plaćanja mjesečnog iznosa komunalne 

naknade. 

 

Članak 3. 

U svrhu realizacije oslobađanja iz članka 2. ove Odluke, obveznik plaćanja komunalne 

naknade dužan je podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade Gradu 

Zlataru, Upravnom tijelu Grada Zlatara nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva. 

Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu navesti za koji poslovni prostor i građevinsko 

zemljište podnosi zahtjev za oslobađanje i navesti djelatnost koja se obavlja u poslovnom 

prostoru. 

O zahtjevu iz stavka l. ovog članka, odlučivat će se sukladno uvjetima ove Odluke, 

podacima iz službene evidencija Grada Zlatara i po potrebi u suradnji s drugim javnopravnim 

tijelima. 

Rok za podnošenje zahtjeva je 31.05.2020. godine. 

 

Članak 4. 

 Za obveznike plaćanja komunalne naknade koji neće biti oslobođeni plaćanja 

komunalne naknade prema članku 2. ove Odluke odobrava se odgoda plaćanja komunalne 

naknade za mjesec ožujak 2020. i do opoziva odluka Stožera civilne zaštite RH navedenih u 

članku 2. ove Odluke te se u tom vremenu neće provoditi nove mjere prisilne naplate i obračun 

kamata. 

 Za korištenje odgode nije potrebno podnositi zahtjev. 

 

Članak 4. 

Za vrijeme važenja ove Odluke ne primjenjuju se odredbe Odluke o komunalnoj 

naknadi na području Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 

52/18), koje su u suprotnosti s odredbama ove Odluke. 

 



 

 

Članak 5. 

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 
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