Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20),
Odluke o nastupanju posebnih okolnosti Ministra graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 80408/20-01/1 URBROJ: 531-01-20-1) i članka 33. Statuta Općine Kanfanar (“Službeni glasnik Općine
Kanfanar“ br. 02/09 i 03/13) Općinsko vijeće Općine Knfanar na sjednici održanoj dana _____travnja
2020.godine, donosi
ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i
građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djeltanosti
Članak 1.
U uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 i nastupanja posebnih okolnosti koje se
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana,
imovinu veće vrijednosti, narušavaju gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, u
potpunosti se plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 01.04.2020. – 30.06.2020. godine
oslobađaju slijedeći obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska
zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti, a nalaze se unutar naselja u Općini Kanfanar:
- obrtnici i fizičke osobe,
- pravne osobe koje spadaju u kategoriju mikro, malih i srednjih poduzetnika,
- ustanove.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Kanfanar“.
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Kanfanar, ___ 2020. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Jelenić

O B RAZ LO Ž E N J E
1. PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članku 33. Statuta Općine Kanfanar („Službeni glasnik Općine
Kanfanar“ br. 02/09 i 03/13).
2. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 32/20) propisano je da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti
koje podrazumijevaju događaj ili određeno 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, o čemu posebnu odluku donosi
ministar nadležan za graditeljstvo, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom
osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.
Situacija nastala uslijed epidemije korona virusa, koja je kao posebna okolnost utvrđena i na nacionalnoj
razini, a koja podrazumijeva događaj ili određeno 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, zahtijeva i konkretne mjere
pomoći i brzu reakciju u cilju očuvanja poslovanja poduzetnika i očuvanja radnih mjesta.
Slijedom navedenog predlaže se donošenje ove odluke kao mjere kojom se pomaže gospodarstvenicima
u Općini Kanfanar i smanjuju im se troškovi poslovanja.
3. PRIJEDLOG AKTA
Tekst nacrta Odluke dostavlja se u privitku.

4. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine Kanfanar 2020.
godinu.

