
 

 

Temeljem članka 95. stavka 2., 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 

broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić 

(Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18 i 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 23. 

sjednici održanoj dana 23.04.2020. godine, donosi 

                                                         

O D  L  U  K  U 

o pomoći gospodarstvu i građanima Općine Kloštar Ivanić 

uslijed epidemije koronavirusa – COVID-19 

 

Članak 1. 

 

U svrhu pomoći gospodarstvu i građanima Općine Kloštar Ivanić u prevladavanju 

poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti izazvane koronavirusom - COVID 19, Općina 

Kloštar Ivanić uvodi sljedeće mjere:  

1. Obveznici komunalne naknade – vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora i 

građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti kojima je 

obustavljen rad zbog provođenja protuepidemijskih mjera oslobađaju se u potpunosti  

plaćanja komunalne naknade, i to 4., 5. i 6. obroka komunalne naknade, odnosno 

obroka koji dospijevaju 15. svibnja, 15. lipnja i 15. srpnja;  

2. Obveznici plaćanja zakupa kojima je obustavljen rad zbog provođenja 

protuepidemijskih mjera oslobađaju se u potpunosti obveza plaćanja zakupnine za 

poslovne prostore u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, za proglašeni period obustave 

rada počevši od 01.04.2020. g., a ostali obveznici plaćanja zakupa djelomično se 

oslobađaju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Kloštar 

Ivanić (50%) za mjesec travanj, svibanj i lipanj, odnosno obroka koji dospijevaju 10. 

travnja, 10. svibnja i 10. lipnja, izuzev ugovora o zakupu poslovnog prostora koji služi 

za obavljanje financijskih djelatnosti; 

3. Obustavljaju se isplate udrugama kojima su odobrena financijska sredstva na temelju 

javnih natječaja, a koja nemaju redovna natjecanja i/ili sudjeluju u organizaciji 

manifestacija koje se ne organiziraju do daljnjega; 

4. U razdoblju do 30. rujna 2020.g., Općina Kloštar Ivanić neće pokretati postupke 

prisilne naplate svojih potraživanja protiv pravnih i fizičkih osoba; 

5. Za razdoblje od 01.04.2020. g. do 30. lipnja 2020.g., neće se isplaćivati naknada 

članovima i predsjedniku Općinskog vijeća te članovima radnih tijela i povjerenstava 

određena Odlukom Općinskog vijeća od 16.12.2010. godine (Službene novine Općine 

Kloštar Ivanić, broj 5/2010).  

 

                                                             Članak 2. 

 

Dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa može se koristi i za druge namjene 

različite od namjena propisanih člankom 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Dio naplaćenih sredstava komunalne naknade može se koristi i za druge namjene 

različite od namjena propisanih člankom 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 

Članak 3. 

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se načelnik Općine Kloštar Ivanić sa Jedinstvenim 

upravnim odjelom Općine Kloštar Ivanić. 



 

 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluke stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke 

županije.   
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Kloštar Ivanić, 23.04.2020.  
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