
______________________________ 
             (ime i prezime, te adresa 
                 podnositelja zahtjeva) 
 
______________________________ 
                    (adresa nekretnine) 
 
______________________________ 
                            (telefon) 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, 

GOSPODARSKE, DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE 

Vukovarska 1/I 
31540 DONJI MIHOLJAC 

 
PREDMET: Zahtjev za oslobađanje od obveze  
                   plaćanja komunalne naknade 
                   za 2022. godinu 

- dostavlja se 
 

Temeljem članka 16. Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Grada 

Donjeg Miholjca" broj 01/2019) molim naslov da me oslobodi obveze plaćanja komunalne 

naknade za 2022. godinu iz slijedećih razloga (zaokružiti broj ispred prava koje 

ostvarujete): 

1. obveznik sam koji prima minimalnu zajamčenu naknadu po odredbama Zakona o 

socijalnoj skrbi, (dokaz je važeće Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb i važeće 

Uvjerenje o prebivalištu) 

2. osoba sam bez prihoda dulje od 6 mjeseci uz uvjet da niti članovi mog domaćinstva u 

istom razdoblju ne ostvaruju prihode, (dokaz je Uvjerenje Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje o statusu za sve članove obiteljskog domaćinstva, važeća 

Potvrda/Uvjerenje Porezne uprave o visini ukupnih prihoda svih članova obiteljskog 

domaćinstva za prethodnu godinu i važeće Uvjerenje o prebivalištu za sve članove 

obiteljskog domaćinstva) 

3. osobe starije od 65 godina i staračka domaćinstva u kojoj su članovi domaćinstva stariji 

od 65 godina, a iznos mirovine manji je od 500,00 kuna po svakom članu domaćinstva, 

(dokaz je važeća Potvrda/Uvjerenje Porezne uprave o visini ukupnih prihoda svih 

članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu i važeće Uvjerenje o prebivalištu) 

4. osobe nosioci statusa HRVI Domovinskog rata, (dokaz je važeće Rješenje o statusu 

HRVI nadležnog ministarstva za pitanja i prava branitelja iz Domovinskog rata ili 

iskaznica HRVI) 

5. članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog 

rata, (dokaz je važeće Rješenje o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog 

hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nadležnog ministarstva za pitanja i prava 

branitelja iz Domovinskog rata ili iskaznica člana obitelji poginulog, zatočenog ili 

nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) 

  

U Donjem Miholjcu, ___________ 2022. 

 

NAPOMENA: Za točnost navoda jamčim po kaznenom i materijalnom 
odgovornošću. 
 
        
                                                                                                                  ______________________ 
                           (vlastoručni potpis) 
 
Prilozi: 


