Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)
i članka 33. Statuta Općine Kanfanar (“Službeni glasnik Općine Kanfanar“ br. 02/09 i 03/13)
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici održanoj dana _____travnja 2020.godine, donosi

O D L U K U
o obročnom plaćanju obveze komunalnog doprinosa
Članak 1.
Ovom se Odlukom, uslijed 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 nastalu povodom proglašenja
epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2 utvrđuju mjere koje se
odnose na obveznike plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 2.
Slijedom okolnosti navedenih u članku 1. ove Odluke obveznicima kojima je utvrđena
obveza obročnog plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni
doprinos od 01. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane odobrava se
obročno, beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Kanfanar“.
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Kanfanar, ___ 2020. godine

Predjednik Općinskog vijeća
Marko Jelenić

OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 78. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Kanfanar (“Službeni
glasnik Općine Kanfanar“ br. 02/09 i 03/13).
2. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo dana 11. ožujka 2020. godine Odluku o
proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS – CoV – 2 na području
čitave Republike Hrvatske. Slijedom navedene odluke, donijeto je niz mjera zabrana i
ograničenja rada i ponašanja utvrđenih odlukama Stožera civilne zaštite Istarske županije kao i
Stožera civilne zaštite RH.
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 svega naprijed navedenog predlaže se donošenje odluke kojom je uređena mjera
rasterećenja radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom
kojom se odobrava beskamantno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci,
počevši od mjeseca travnja 2020. pa do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane
i ograničenja svim obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa koji su odlučili izabrati
obročno plaćanje.
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
za 2020. godinu.

