Na temelju članka 95. st. 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj
68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik
Međimurske županije 7/13 – pročišćeni tekst, 03/18, 02/20) Općinsko vijeće Općine Sveti
Martin na Muri na 26. sjednici održanoj 28. 05. 2020. donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 2/19) u
članku iza članka 11. dodaje se novi članak 11a., 11 b. i 11c. koji glase:
Članak 11 a.
„Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji su obustavili obavljanje poslovne djelatnosti
radi „posebnih okolnosti“ , odnosno pravne osobe na čije obavljanje djelatnosti utječu mjere
zabrane koje je propisao Nacionalni stožer civilne zaštite RH oslobodit će se plaćanja
komunalne naknade u potpunosti za razdoblje prve polovice 2020. godinu, odnosno za
razdoblje 6 mjeseci: siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2020.godine, a izuzimaju
se banke, osiguravajuća društva, telekomunikacijski poslovni subjekti, subjekti za privređivanje
igra na sreću i djelatnosti kockanja i klađenja, trgovine (prodavaonice) prehrambenim i
higijenskim proizvodima, ljekarne, prodavaonice za prodaju i izdavanje veterinarskomedicinskih proizvoda, poljoprivredne ljekarne, benzinske postaje, pekarnice, trgovina na malo
i veliko građevinskim materijalom, na temelju zahtjeva koji su dužni podnijeti Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri u svrhu ostvarenja prava oslobođenja plaćanja
komunalne naknade.
Članak 11 b.
Fizičke osobe, obveznike plaćanja komunalne naknade, kojima je za vrijeme trajanja
„posebnih okolnosti“ raskinut ugovor o radu (ili članovima kućanstva), osloboditi će se plaćanja
komunalne naknade u potpunosti za razdoblje prve polovice 2020. godinu, odnosno za
razdoblje 6 mjeseci: siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2020.godine, na temelju
zahtjeva koji su dužni podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri u
svrhu ostvarenja prava oslobođenja plaćanja komunalne naknade.
Članak 11 c.
„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.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
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OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 95. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj
68/18, 110/18 i 32/20), ministar Graditeljstva i prostornog uređenja, Predrag Štromar donio je
Odluku o nastupanju posebnih okolnosti KLASA. 804-08/20-01/1, URBROJ:531-01-20-1, od
20.03.2020.godine („Narodne novine“ broj 33/20). U Odluci se navodi da su na području
Republike Hrvatske nastupile posebne okolnosti koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije
moglo utjecati ,a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti,
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.
Jedna od mjera Općine Sveti Martin na Muri u ovim posebnim okolnostima da se poslovne
subjekte koji neće obavljati djelatnost i neće ostvarivati prihode oslobodi od plaćanja
komunalne naknade u cijelosti za razdoblje od 6 mjeseci, kao i fizičke osobe obveznike plaćanja
komunalne naknade kojima je za vrijeme trajanja „posebnih okolnosti“ raskinut ugovor o radu.
Oslobađanje se odnosi na razdoblje od 6 mjeseca odnosno prvu polovicu 2020.godine.
S obzirom da ova Odluka zahtijeva hitnu provedbu, zbog opravdanih razloga stupanje na snagu
ove odluke predlaže se prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Međimurske
županije “.
Jedinstveni upravni odjel
Vlatka Županec

