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Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18. i 
32/20.) i članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 
10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj ___. 
sjednici održanoj dana ___. svibnja 2020. godine donosi  
 

 
ODLUKU 

o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga dopunjuje 
se Odluka o komunalnoj naknadi Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske 
županije br. 21/18.) i to na način da se poslije članka 11. dodaje novi članak 11.a. koji 
glasi: 
Članak 11.a. 
Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište 
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji nisu obavljali svoju djelatnost zbog 
Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine u potpunosti se oslobađaju plaćanja 
komunalne naknade za vrijeme važenja navedene Odluke.  
Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište 
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti a u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost 
u dijelu pripreme i dostave hrane te usluga smještaja u skladu s Odlukom o mjerama 
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 
sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. 
ožujka 2020. godine djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade za 
vrijeme važenja navedene Odluke, u visini od 80 % utvrđene obveze.  
Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište 
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti a obavljaju svoju djelatnost tijekom trajanja 
epidemije bolesti COVID-19, djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade 
za vrijeme trajanje epidemije bolesti COVID-19 u visini od 30 % utvrđene obveze. 
Na obveznike plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka, nakon 
prestanka važenja Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u 
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine primjenjuje se stavak 
3. ovog članka.  

Članak 2. 
Članak 14. stavak 1., na kraju, dopunjuje se novom alinejom koja glasi: 

- osobama koje su ostale bez posla uslijed epidemije bolesti COVID-19 za 
vrijeme trajanja nezaposlenosti. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Međimurske županije. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
Zbog poznate situacije s bolesti COVID – 19 i mjera koje su donijete od strane Vlade 
Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske a kojima se 
ograničava i u nekim djelatnostima i potpuno obustavlja rad određenih djelatnosti, 
uočena je potreba pomoći gospodarstvu koje djeluje na području Grada Preloga. 
Prijedlogom Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grad Prelog se 
uključuje u mjere koje je donijela Vlada Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu.  
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi temelji se na dopunama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 32/20.) i Odluke o nastupanju posebnih 
okolnosti, ministra graditeljstva i prostornoga uređenja od 20. ožujka 2020. godine.  
Ovom Odlukom o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi gospodarski subjekti se 
oslobađaju u potpunosti ili djelomično plaćanja komunalne naknade.  
U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade gospodarski subjekti, 
obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište 
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti a koji nisu obavljali svoju djelatnost zbog 
Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine.  
Navedenom odlukom Stožera civilne zaštite RH djelomično je omogućen rad 
ugostiteljskih objekata na način da mogu pružati uslugu pripreme i dostave hrane te 
usluge smještaja. Gospodarski subjekti u ugostiteljstvu koji su radili na taj način te 
subjekti koji pružaju uslugu smještaja, djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne 
naknade i to u visini od 80 % utvrđene  obveze. Ova oslobođenja vrijede za period 
važenja Odluke Stožera civilne zaštite RH. 
Gospodarski subjekti koji su poslovali za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID–
19, zbog rada u otežanim uvjetima poslovanja, djelomično se oslobađaju plaćanja 
komunalne naknade i to u visini od 30 % utvrđene obveze. Ovo oslobođenje vrijedi 
za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19. Odluka o proglašenju epidemije 
bolesti COVID-19 donijeta je dana 11. ožujka 2020. godine.  
Osim pomoći gospodarstvu, ovom Odlukom o dopunama Odluke o komunalnoj 
naknadi oslobađaju se plaćanja komunalne naknade i fizičke osobe koje su ostale 
bez posla uslijed epidemije bolesti COVID-19. Oslobađanje plaćanja komunalne 
naknade vrijedi za vrijeme trajanja nezaposlenosti te se može ostvariti samo putem 
zahtjeva fizičke osobe.   
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Preloga da prihvati ovaj 
prijedlog Odluke o dopunama Odluke komunalnoj naknadi Grada Preloga u tekstu 
kako je to gore navedeno.  
 
 
         PROČELNICA: 
 
        Miljenka Radović, mag.iur. 
 
 
 


