
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                 Općinsko vijeće 
 
KLASA: 363-05/17-01/11 
URBROJ: 2188/02-03-17-1 
Rokovci, 25. listopada 2017. godine 
 

Na temelju članka 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,  26/03. – pročišćeni 
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i  
147/14) te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici održanoj dana 
25. listopada 2017. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Andrijaševci 

 
 

Članak 1. 
 U Odluci o komunalnoj naknadi Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, br.18/09 i 03/15), članak 11. stavak 2.  mijenja se i glasi: 
 

„Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u cijelosti i nekretnine u 
vlasništvu Općine Andrijaševci ukoliko su dane u zakup, podzakup, najam, podnajam ili na 
privremeno korištenje javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine 
Andrijaševci i Vukovarsko-srijemske županije te udrugama građana i vjerskim zajednicama 
koje djeluju na području Općine Andrijaševci.“ 
 

Članak 2. 
Članak 12. mijenja se i glasi: 
„U pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja 

komunalne naknade i to: 
- osobama koji su korisnici socijalne skrbi sukladno odluci o socijalnoj skrbi na 

području općine Andrijaševci 
- osobama koji su korisnici prava na naknadu troškova stanovanja sukladno odluci o 

socijalnoj skrbi na području općine Andrijaševci (osobe kojima je priznato pravo na 
zajamčenu minimalnu naknadu temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb) 

- umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos minimalne mirovine a žive sami u  
domaćinstvu 

- nezaposlenom samohranom roditelju 
- staračkim domaćinstvima bez materijalnih primanja. 

 



Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u 
trajanju od godinu dana na teret proračuna Općine Andrijaševci.“ 
  
 

Članak 3. 
Ostale odredbe Odluke o komunalnoj naknadi Općine Andrijaševci („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.18/09 i 03/15) ostaju nepromijenjene. 
 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“  
Vukovarsko-srijemske županije. 
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Predsjednik Općinskog vijeća 
Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
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