
 
 

Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18. i 
32/20.) i članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 
10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj               
21. sjednici održanoj dana 17.12.2020. godine donosi  
 

 
ODLUKU 

o izmjeni i dopuni 
Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga 
mijenja se i dopunjuje Odluka o komunalnoj naknadi Grada Preloga (Službeni glasnik 
Međimurske županije br. 21/18. i 7/20.) i to na način da se članak 11.a. mijenja i 
glasi: 
Članak 11.a. 
Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište 
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji nisu obavljali svoju djelatnost zbog 
Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode 
druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti 
COVID – 19 putem okupljanja (NN br. 131/20. i 132/20.) u potpunosti se oslobađaju 
plaćanja komunalne naknade u periodu od 01. siječnja do 31. svibnja 2021. godine.  
Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište 
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti a u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost 
u dijelu pripreme i dostave hrane i pića u skladu s Odlukom o nužnim epidemiološkim 
mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke 
mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem okupljanja 
(NN br. 131/20. i 132/20.) djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade u 
periodu od 01. siječnja do 31. svibnja 2021. godine u visini od 80 % utvrđene obveze.  
Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište 
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti a obavljaju svoju djelatnost tijekom trajanja 
epidemije bolesti COVID-19, djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade 
za vrijeme trajanje epidemije bolesti COVID-19 u visini od 30 % utvrđene obveze. 
Na obveznike plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka, nakon 
isteka perioda oslobođenja utvrđenog u navedenim stavcima, primjenjuje se stavak 
3. ovog članka.  

Članak 2. 
Odredbe stavka 1. i 2. članka 11.a. odnose se i na druge obveznike plaćanja 
komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti a koji neće obavljati svoju djelatnost zbog obustave rada uslijed 
slijedećih odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Međimurske županije a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 
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