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Članak 2.

23.

U Odluci o komunalnoj naknadi iza
članka 15. dodaje se članak 15. a. koji
glasi:

Na temelju članka 95. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ br. 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 Knfanar
na sjednici održanoj dana 09. travnja
2020.godine, donosi

„Članak 15. a.
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, Općinsko vijeće Općine
Kanfanar 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.”

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi
(„Službeni
glasnik“Općine
Kanfanar
01/19), u članku 2. dodaje se stavak 3. koji
glasi:

Članak 3.

„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, Općinsko vijeće Općine
Kanfanar može odlukom odrediti da se dio
naplaćenih sredstava komunalne naknade
koristi i za druge namjene različite od
namjena za koje se koriste u uobičajenim
okolnostima.”

Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u “Službenom
glasniku Općine Kanfanar“.

OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/20-01/17
URBROJ: 2171/03-01-20-1
Kanfanar, 09.04. 2020. godine
2

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:

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Jelenić v.r.

24.

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: 804-08/20-01/1 URBROJ: 53101-20-1) i članka 33. Statuta Općine
Kanfanar (“Službeni glasnik Općine
Kanfanar“ br. 02/09 i 03/13) Općinsko
vijeće Općine Knfanar na sjednici održanoj
dana 09. travnja 2020.godine, donosi

-

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

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalne
naknade za poslovni prostor i

KLASA: 021-01/20-01/18
URBROJ: 2171/03-01-20-1

građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djeltanosti

Kanfanar, 09.04.2020. godine

Članak 1.

Predsjednik Općinskog vijeća

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

Marko Jelenić v.r.
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Posebnom Odlukom iz prethodnog
stavka ovog članka Općinsko vijeće može
odrediti i da se dio naplaćenih sredstava
komunalnog doprinosa koristi i za druge
namjene različite od namjena za koje se
koriste u uobičajenim okolnostima.”

25.

Na temelju članka 78. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ br. 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 09. travnja
2020.godine, donosi

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u “Službenom
glasniku Općine Kanfanar“.

ODLUKU

OPĆINA KANFANAR

o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnom doprinosu

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1.

KLASA: 021-01/20-01/19

U Odluci o komunalnom doprinosu
(„Službeni
glasnik“Općine
Kanfanar
01/19), iza članka 2. dodaje se novi članak
2a. koji glasi:

URBROJ: 2171/03-01-20-1
Kanfanar, 09.04. 2020. godine

„Članak 2a.

Predsjednik Općinskog vijeća

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,
Općinsko vijeće Općine Kanfanar može
posebnom odlukom utvrditi mjere, vrijeme
na koje se iste odnose kao i način njihove
provedbe.

Marko Jelenić v.r.

26.

Temeljem
članka 78.
Zakona
o
komunalnom gospodarstvu (NN 68/18,
110/18 i 32/20) i članka 33. Statuta Općine
Kanfanar (“Službeni glasnik Općine
4

Kanfanar“ br. 02/09 i 03/13) Općinsko
vijeće Općine Kanfanar na sjednici
održanoj dana 09. travnja 2020.godine,
donosi

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u “Službenom
glasniku Općine Kanfanar“.

O D L U K U
OPĆINA KANFANAR

o obročnom plaćanju obveze
komunalnog doprinosa

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1.
KLASA: 021-01/20-01/20

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.

URBROJ: 2171/03-01-20-1
Kanfanar, 09.04. 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Jelenić v.r.

27.

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.

Na temelju članka 33. Statuta
Općine Kanfanar (“Službeni glasnik
Općine Kanfanar“ br. 02/09 i 03/13)
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na
sjednici održanoj dana 09. travnja
2020.godine, donosi

ODLUKU
o oslobađanju od zakupnine poslovnih
prostora u vlasništvu Općine Kanfanar
5

Članak 1.

Članak 3.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere i
način provedbe oslobađanja od zakupnine
poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Kanfanar 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.

Ova Odluka predstavlja osnovu za
oslobađanje od zakupnine slijedom čega
nije potrebno podnositi posebne zahtjeve
niti zaključivati anekse postojećih ugovora.
Za provedbu ove Odluke zadužuje
se Jedinstveni upravni odjel.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u “Službenom
glasniku Općine Kanfanar“.

Članak 2.
OPĆINA KANFANAR

Slijedom utvrđenja iz članka 1. ove
Odluke, a radi ublažavanja negativnih
gospodarskih
posljedica
uzrokovanih
epidemijom odobrava se oslobađanja
mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih
prostora u vlasništvu Općine Kanfanar, u
razdoblju od 01. travnja do 30. lipnja 2020.
godine za one poduzetnike koji su
obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i
ponašanja navedenih u Odluci Županijskog
stožera civilne zaštite od 14.03.2020.
godine, te Odlukom o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada
u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja
sportskih i kulturnih događanja stožera
civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/20-01/21
URBROJ: 2171/03-01-20-1
Kanfanar, 09.04. 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Fizičke i pravne osobe iz prethodnog
stavka ovog članka mogu zakupninu za
mjesec ožujak podmiriti mjesec dana
nakon ukidanja mjera zabrane te se za istu
neće obračunavati kamate ni poduzimati
mjere prisilne naplate.

Marko Jelenić v.r.
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i kulturnih događanja Stožera civilne
zaštite RH od 19.03.2020. godine.
Oslobađanje od plaćanja poreza na
korištenje javnih površina odnosi se na
period od 01. travnja do 30. lipnja 2020.
godine.

28.

Na temelju članka 33. Statuta
Općine Kanfanar (“Službeni glasnik
Općine Kanfanar“ br. 02/09 i 03/13)
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na
sjednici održanoj dana 09. travnja
2020.godine, donosi

Članak 3.
Obveznici poreza na korištenje
javnih površina mogu ostvariti pravo na
oslobađanje od plaćanja poreza na
korištenje javnih površina podnošenjem
pisanog i obrazloženog zahtjeva.
Za provedbu ove mjere zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel.

ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja poreza na
korištenje javnih površina

Članak 4.
Članak 1.
Ovom
se
Odlukom
uređuje
oslobađanje od plaćanja poreza na
korištenje javnih površina, kao jedna od
mjera suzbijanja negativnih gospodarskih
posljedica nastalih uslijed 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 uslijed
proglašenja epidemije bolesti COVID-19
prouzrokovane virusom SARS – CoV 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u “Službenom
glasniku Općine Kanfanar“.

OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/20-01/22
URBROJ:2171/03-01-20-1

Članak 2.
Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove
Odluke, od plaćanja poreza na korištenje
javnih površina, oslobađaju se u cijelosti
obveznici plaćanja, odnosno korisnici
javnih površina kojima je odobreno
korištenje javne površine, a koji nisu u
mogućnosti koristiti javnu površinu ili je
njihovo korištenje ograničeno uslijed
nastupa posebnih okolnosti, jer je njihovo
poslovanje
obuhvaćeno
mjerama
ograničenja rada i ponašanja navedenih u
Odluci Županijskog stožera civilne zaštite
te Odluci o mjerama ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini,
uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih

Kanfanar, 09.04. 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Jelenić v.r.
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29.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Kanfanar“.

Temeljem članka 107.a Općeg poreznog
zakona („Narodne novine“, broj 115/16,
106/18, 121/19, 32/20) i članka 33. Statuta
Općine Kanfanar (“Službeni glasnik
Općine Kanfanar“ br. 02/09 i 03/13)
Općinsko vijeće Kanfanar na sjednici
održanoj dana 09. travnja 2020.godine,
donosi

OPĆINA KANFANAR
OPĆINKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/20-01/23
O D L U K U

URBROJ: 2171/03-01-20-1

o odgodi dospijeća poreza na potrošnju

Kanfanar, 09.04. 2020. godine

Članak 1.

Predsjednik Općinskog vijeća

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, utvrđuje mjera koja se odnosi na
obveznike poreza na potrošnju.

Marko Jelenić v.r.

30.

Temeljem članka 18. stavak 4. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15., 118/18. i 31/20.) i članka 33.
Statuta Općine Kanfanar ( Službeni glasnik
Općine Kanfanar br. 02/09 i 03/13.),
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na
sjednici održanoj dana 16. travnja 2020.
godine, donosi

Članak 2.
Za sve obveznike poreza na potrošnju
koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na
području općine Kanfanar odgađa se rok
dospijeća plaćanja porezne obveze za mjesec
ožujak 2020. godine za tri mjeseca.
8

III.
Koordinaciju Stožera civilne zaštite
sačinjavaju načelnici i zamjenici načelnika
postojećih Stožera civilne zaštite.

ODLUKU
o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu
zajedničke Koordinacije Stožera civilne
zaštite
na području Grada Rovinja-Rovigno,
Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i

IV.
Mjere civilne zaštite koje se odnose na
građane
na
području
djelovanja
Koordinacije odnose se jedinstveno na sve
građane, uključivši i mogućnost slobodnog
kretanja,
unutar
granica
područja
Koordinacije, bez izdavanja propusnica.

Općine Žminj

I.
Osniva se zajednička Koordinacija Stožera
civilne zaštite, koja objedinjava postojeće
Stožere civilne zaštite Grada RovinjaRovigno, Općine Bale-Valle, Općine
Kanfanar i Općine Žminj.

V.
Ovom Odlukom potvrđuje se Sporazum o
zajedničkom koordiniranju poslova i
aktivnosti djelovanja civilne zaštite na
području Grada Rovinja-Rovigno i Općine
Bale Valle, Općine Kanfanar i Općine
Žminj, Klasa: 810-01/19-01/21 od 06.
travnja 2020. godine, koji se nalazi u
prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1.
ove točke su prostorno povezane u
jedinstvenu
cjelinu i pripadaju istom
geografskom području te dijele zajedničke
rizike pa je osnivanje zajedničke
Koordinacije Stožera civilne zaštite nužno
radi provedbe poslova i aktivnosti te
koordiniranog djelovanja.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku Općine Kanfanar.

II.
Jedinice lokalne samouprave iz točke I.
ove Odluke zajednički koordiniraju
poslove i aktivnosti djelovanja sustava
civilne zaštite u protuepidemijskim
mjerama
i
aktivnostima
protiv
koronavirusa (COVID-19).

Ova Odluka ostaje na snazi do prestanka
djelovanja sustava civilne zaštite u
protuepidemijskim mjerama i aktivnostima
protiv koronavirusa (COVID-19).
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KLASA: 021-01/20-01/25
URBROJ: 2171/03-01-20-1
Kanfanar, 16.04.2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Jelenić v.r.
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