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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TRIBUNJ
27.ožujka 2019.
_________________________________________________________________________________________________

I.
OPĆINSKO VIJEĆE

1.
Temeljem članka 78. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“,
broj 68/18 i 110/18) i članka 36. Statuta Općine
Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj
1/18 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Tribunj na
svojoj 19. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 2019.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu ("Službeni
glasnik Općine Tribunj", broj 3/19), u članku
23. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Fizička osoba u funkciji obveznika odnosno
investitora, koja u trenutku donošenja rješenja
o komunalnom doprinosu može dokazati da
ima prijavljeno prebivalište neprekidno u
posljednjih sedam godina na području općine
Tribunj, ima jednokratno pravo na djelomično
oslobađanje
od
plaćanja
komunalnog
doprinosa u visini od 80% od obračunate
vrijednosti komunalnog doprinosa ukoliko
gradi stambeni objekt odnosno dograđuje,
nadograđuje ili rekonstruira postojeću
građevinu koja se smatra obiteljskom kućom
sukladno propisima o građenju, te ozakonjuje
nezakonito izgrađenu zgradu temeljem Zakona
o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama („Narodne novine“, broj 86/12,
143/13 i 65/17) uz uvjet da iste nisu
namijenjene prodaji."
Članak 2.

Ostale odredbe Odluke iz stavka 1. ostaju
neizmijenjene na snazi.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine
Tribunj“.
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2.
Na temelju članka 36. Statuta Općine
Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“,
broj 1/18, 4/18) Općinsko vijeće Općine
Tribunj, na 19. sjednici održanoj dana 22.
ožujka 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika
Općine Tribunj za razdoblje
od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018.
godine
1.Prihvaća se Izvješće o radu načelnika
Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2018.
do 31. prosinca 2018. godine, koje se prilaže
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
2.Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Tribunj“.
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