Na temelju čl. 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: NN 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15, članka 31. Statuta Općine
Zemunik Donji (Službeni glasnik Zadarske županije 13/13) Općinsko Vijeće Općine Zemunik
Donji na svojoj 25. sjednici održanoj 22.veljače 2016. godine donosi
Izmjene i dopune odluke
o komunalnoj naknadi
Članak 1.
Stavak 2. članka 14. mijenja se i glasi:
Objekti koji služe isključivo za zadovoljavanje stambenih potreba žitelja Općine Zemunik
Donji oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade u iznosu od 75%.
Članak 2.
Članak 15. mijenja se i glasi:
Od obveze pla
ć
anja komunalne naknade potpuno 
ć
e se osloboditi vlasnici ili korisnici
nekretnina kako slijedi:
1. Op
ć
ina Zemunik Donji u slu
č
ajevima u kojima bi kao vlasnik ili korisnik zgrada i
gra
đ
evinskog zemljišta bio neposredan obveznik pla
ć
anja komunalne naknade,
2. trgova
č
ka društva (Zemunik d.o.o., Odvodnja Zemunik d.o.o), javne ustanove (Dječji vrtić
Zvjezdice) i druge pravne osobe u vlasništvu Op
ć
ine Zemunik Donji,
3. trgova
č
ka društva, javne ustanove i druge pravne osobe iz oblasti javnih potreba 
č
ija se
djelatnost po zakonu financira iz Prora
č
una Op
ć
ine Zemunik Donji,
4. za gra
đ
evna zemljišta na kojima su spomen obilježja.
U slučaju oslobađanja od obveze plaćanja komunalne naknade iz prethodnog stavka, sredstva
potrebna za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz st.1.
čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurati će se u Proračunu Općine Zemunik
Donji, pozicija  opći prihodi i primci.
Općinsko Vijeće može u pojedinačnim slučajevima potpuno ili djelomično osloboditi fizičku
osobu od plaćanja komunalne naknade na temelju podnesenog zahtjeva i obrazloženja razloga
nemogućnosti plaćanja komunalne naknade.
Uz zahtjev obveznik pla
ć
anja dužan je priložiti uvjerenje o visini ukupnih prihoda svih
č
lanova obiteljskog doma
ć
instva, uvjerenje o prebivalištu i ostale dokumente kojima
dokazuje razloge za oslobađanje.
Prihodom u smislu ovog 
č
lanka smatra se prihod ostvaren na osnovi samostalnog i
nesamostalnog rada, mirovine i drugih prihoda prema propisima o porezu na dohodak.
Odluku o oslobađanju donijeti će Općinsko Vijeće Općine Zemunik Donji.

Općinsko Vijeće će u svojoj odluci o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanju
komunalne naknade navesti će i izvore sredstava iz kojih će se namiriti taj iznos.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana od objave, a objavit će se u „Službenom glasniku
Zadarske županije“.
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