
Stranica 122 - Broj: 18/11         SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA         Četvrtak, 22. rujna    2011. godine                 
 

 

Temeljem Članka 30.   Statuta  Općine Marina  (Službeni glasnik Općine Marina br. 11/09) i  

Članka  31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - 

pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09 , 153/09 i 49/11) ,  Općinsko vijeće  Općine Marina na 

svojoj  19.  sjednici održanoj 22. rujna    2011. godine,   donosi  

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O KOMUNLANOM DOPRINOSU 

(Službeni glasnik Općine Marina br. 19/09, 21/09,17/10) 

 

Članak 1. 

Stavak 8. Članka 11. Odluke o komunalnom doprinosu mjenja se i promjenjen glasi: 

Korisnici povoljnosti iz stavka 4. i 5. ovog Članka da bi ostvarili predmetnu povoljnost 

moraju podnijeti zahtjev uz koji je potrebno dostaviti: 

- dokaz o sadašnjem prebivalištu na području Općine Marina,  

- potvrdu nadležne policijske uprave da na području Općine Marina zadnjih 10 godina 

imaju neprekidno prebivalište ili potvrdu nadležne policijske uprave da su u 

kontinuitetu u određenom vremenskom razdoblju života imali prebivalište na području 

Općine Marina ili drugi odgovarajući dokaz (svjedodžbu o osmogodišnjem ili 

srednjoškolskom obrazovanju iz koje je vidljivo prebivalište   ili drugi  dokaz kojim 

mogu dokazati prebivalište od 10 godina na području Općine Marina,  kao što je: izvod 

iz vojne evidencije, izvod iz matične knjige rođenih i saslušanje svjedoka). 

- garanciju o zabrani otuđenja na rok od 10 godina od izvršnosti rješenja o komunalnom 

doprinosu u vidu soleminizirane isprave potpisane kod javnog bilježnika u vidu 

ugovora o založnom pravu kojim se predmetna nekretnina opterećuje sa iznosom 

ostvarene povoljnosti izražene u kunama, koji se ugovor dostavlja na provedbu 

Zemljišno-knjižnom odjelu nadležnog suda radi upisa tereta na predmetnoj nekretnini. 

U slučaju suvlasništva nad nekretninom da bi ostvarili pogodnosti iz stavka 4. i 5. ovog 

Članka svi suvlasnici moraju ispunjavati zadane kriterije za ostvarenje pogodnosti, osim 

supružnika koji imaju pravo na pogodnost iako jedan od njih nema prebivalište na 

području Općine Marina. 

 

Članak 2. 

 U stavku 9 Članka 11. Odluke o komunalnom doprinosu briše se dio tekstaa koji glasi: 

„što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela,“. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u Službenom glasniku. 
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