SLUŽBENI GLASNIK
GRADA VRLIKE
VRLIKA, 06. svibnja 2020. god.
BROJ: 05/20
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯--

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE
30. sjednica Gradskog vijeća održana 06. svibnja 2020. godine
1. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
2. Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora i javnih površina u
vlasništvu Grada Vrlike

U Vrlici, svibanj 2020. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/95, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17 i 98/19) i članka 47. Statuta Grada Vrlika (Službeni glasnik Grada Vrlike br. 02/18),
u skladu s člankom 95. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
68/18, 110/18 i 32/20) Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 30. sjednici održanoj 06.
svibnja 2020.godine donosi
ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere i način provedbe utvrđivanja komunalne naknade 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 gospodarstvu aktivnost ili
uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu povodom proglašenja epidemije bolesti COVID 19
prouzrokovane virusom SARS-CoV 2.
Članak 2.
Slijedom utvrđenja iz članka 1. ove Odluke, radi ublažavanja negativnih gospodarskih
posljedica uzrokovanih epidemijom odobrava se oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine sve poduzetnike s područja Grada Vrlike.
Poduzetnicima iz stavka 1. ovog članka smatraju se pravne osobe (trgovačka društva) kao i
fizičke osobe-obrtnici.
Članak 3.
Ova Odluka predstavlja osnovu za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade kako je to
određeno člankom 2. stavak 1.ove Odluke slijedom čega nije potrebno podnositi posebne
zahtjeve niti donositi posebna rješenja.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Odsjek za računovodstvo, proračun i financije
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Vrlike“.

KLASA: 021-02/20-01/07
URBROJ: 2175-06/01-01-20-01

PREDSJEDNICA
Dijana Maras, mag.oec.,v.r.

U Vrlici, 06. svibnja 2020. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/95, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17 i 98/19) i članka 47. Statuta Grada Vrlika (Službeni glasnik Grada Vrlike br. 02/18),
Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 30. sjednici održanoj 06. svibnja 2020.godine donosi

ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora
i javnih površina u vlasništvu Grada Vrlike

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere i način provedbe utvrđivanja zakupnine poslovnih prostora
i javnih površina u vlasništvu Grada Vrlike 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 gospodarstvu aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu
nastalu povodom proglašenja epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARSCoV 2.

Članak 2.
Slijedom utvrđenja iz članka 1. ove Odluke, radi ublažavanja negativnih gospodarskih
posljedica uzrokovanih epidemijom odobrava se oslobađanje od plaćanja mjesečnih iznosa
zakupnine poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Vrlike, za mjesece ožujak,
travanj i svibanj 2020. godine, za sve poduzetnike, udruge te pravne osobe koje su
obuhvaćene Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,
uslužnih djelatnosti i održavanja športskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine.
Poduzetnicima iz stavka 1. ovog članka smatraju se trgovačka društva kao i fizičke osobeobrtnici.
Članak 3.
Ova Odluka predstavlja osnovu za smanjenje zakupnine u visini kako je to određeno člankom
2. stavak 1. ove Odluke slijedom čega nije potrebno podnositi posebne zahtjeve niti sklapati
dodatke postojećim ugovorima.
Za provedbe ove Odluke zadužuje se Odsjek za računovodstvo, proračun i financije
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Vrlike“.
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