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Na temelju članka 95. stavka 1.  i 2. Zakona o ko-
munalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 
110/18. i 32/20.) i članka 27. Statuta Općine Molve 
(„Službeni glasnik Općine Molve“ broj 2/20.), Općinsko 
vijeće Općine Molve na 35. sjednici održanoj 15. travnja 
2020. godine donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

na području Općine Molve

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi  na području Općine 

Molve (Službeni glasnik Općine Molve” broj 10/18.) u 
članku 1., stavku 1. iza točke  7. dodaje se točka 8. koja 
glasi:

• oslobođenje od plaćanja komunalne naknade obve-
znika plaćanja komunalne naknade za poslovni pro-
stor i građevinsko zemljište  koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti u slučaju nastupanja posebnih 
okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određe-
no stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se 
nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje 
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava 
okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje 
znatnu gospodarsku štetu.

Članak 2.
Iza članka 13. dodaje se stavak 13.a koji glasi:
U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne 

naknade pravne osobe i obrtnici koji zapošljavaju do 
uključivo 20 osoba za poslovne prostore i građevinska 
zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti za 
razdoblje 1. svibnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 3.
Ova Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj na-

knadi na području Općine Molve stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Mo-
lve”.
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