
 
Na temeljučlanka 95. st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/18,110/18 i 32/20), Odluke o nastupanju posebnih okolnosti od 20.03.2020.godine, 
KLASA:804-08/20-01/1, URBROJ:531-01-20-1, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
i  članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 
8/18 i 12/18 – ispravak i „Glasnik Grada Vrbovca“ broj 02/2020) Gradsko vijeće Grada Vrbovca 
na Izvanrednoj, 28. sjednici održanoj 9.4.2020. godine, d o n i j e l o  j e 

O D L U K U 

o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom na 
gospodarstvo  

Članak 1. 

 Ovom se odlukom propisuju mjere za ublažavanje negativnih posljedica na 

gospodarstvo Grada Vrbovca u uvjetima „posebnih okolnosti“.           

„Posebne okolnosti“ podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo 

predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu 

veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušavanju gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu 

gospodarsku štetu, a koje su nastale u  uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 

uzrokovane virusom SARS CoV-2, na području Republike Hrvatske. 

 

Članak 2. 

 Mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog 
gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), obveznici 
komunalne naknade Grada Vrbovca za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi 
obavljanju poslovne djelatnosti, a kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 
obustavljan rad, oslobađaju se obveze komunalne naknade. 

 Mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog 
gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), obveznici 
komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne 
djelatnosti, kojima za vrijeme pandemije koronavirusom COVID-19 nije obustavljen rad, 
umanjuje se komunalna naknada za 30%. 

Za vrijeme „posebnih okolnosti“ zaustavljaju se svi postupci ovrhe s osnova duga za 

komunalnu naknadu, osim u slučajevima potencijalnog nastupanja zastare. 

 Odredbe iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ne primjenjuje se na poslovne prostore za koje 
su obveznici plaćanja komunalne naknade tijela državne vlasti, sudovi te pravne osobe u 
vlasništvu Republike Hrvatske ili čiji je osnivač Republika Hrvatska, odnosno kojima je osnivač 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao ni tvrtke i obrti iz djelatnosti 
poslovanja nekretninama, djelatnosti kockanja i klađenja, te financijske djelatnosti i 
osiguranja. 



Članak 3. 

 Korisnici javnih površina kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 
obustavljan rad, oslobađaju se plaćanja mjesečne naknade za korištenje javnih površina. 

Članak 4. 

 Mjere iz članka 2. i 3.  primjenjivat će se za razdoblje od 01. ožujka do 30. lipnja 2020. 
godine te će se iste obrađivati po zaprimljenim zahtjevima.  

Članak 5. 

 Ako se pokaže potreba za nastavak ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih 
koronavirusom na poslovanje poduzetnika, ovlašćuje se gradonačelnik na produženje roka za 
primjenu mjera iz ove odluke.  

Članak 6.  

 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrbovca na donošenje provedbenih akata za mjere 
iz članka 2. i 3.  

Članak 7. 

 Za provođenje mjera iz ove odluke zadužuje se Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo.  

Članak 8. 

 Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. 

 

KLASA:  351-01/20-01/01         ZAGREBAČKA ŽUPANIJA                            Predsjednik Vijeća 
URBROJ: 238/32-01/01-20-1            GRAD VRBOVEC              
Vrbovec, 9.4.2020.                            GRADSKO VIJEĆE                           Hrvoje Herček, prof., v.r. 
 

 

 


