


P R I J E D L O G 

Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o komunalnog gospodarstvu (“Narodne 

novine“,  broj: 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog 

uređenja KLASA: 804-08/20-01/11, URBROJ: 531-01-20-1, od 20. ožujka 2020. 

godine i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske 

županije“, broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3,18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), 

Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___ prosinca 2020. godine, donijelo 

je 

ODLUKU 

o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 

građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme 

trajanja epidemije COVID-19 

 

Članak 1.  

Obveze plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. 

ožujka 2021. godine (I. kvartal) potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog 

prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti koji je 

sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7, 

UR.BROJ: 511-01-300-20-235 od 27. studenoga 2020. godine (“Narodne novine“ 

broj 131/20) obuhvaćen mjerom obustave rada, odnosno obveznici plaćanja 

komunalne naknade koji su u 2020. godini ostvarili 40% manji promet u odnosu na 

2019. godinu. 

 

Članak 2. 

Oslobađanje iz članka 1. ove Odluke ne odnosi se na obveznike iz članka 14. Odluke 

o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 43/18 i 

15/20), koji komunalnu naknadu plaćaju u visini 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz 

prethodne godine. 

Članak 3. 

Obveznik plaćanja komunalne naknade podnosi zahtjev i prilaže odgovarajuću 

dokumentaciju u vezi ispunjavanja uvjeta iz članka 1. ove Odluke. 

 

Podnositelji zahtjeva iz prednjeg stavka dužni su dostaviti dokumentaciju 

Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za komunalno gospodarstvo 

najkasnije do 30. travnja 2021. godine. 

 

U postupku oslobađanja iz stavka 1. i 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel, 

Odsjek za komunalno gospodarstvo ne donosi rješenje, već obvezniku plaćanja 

komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte i 

sl.) dostavlja pisanu obavijest o oslobađanju plaćanja komunalne naknade.  

 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o oslobođenju od obveze 

plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za 

obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme epidemije COVID-19, KLASA: 363-03/20-
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01/18, URBROJ: 2142/01-01-20-4 od dana 4. svibnja 2020. godine (“SN PGŽ“, broj 

15/20).  

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama 

Primorsko-goranske županije“.  

 

KLASA: 363-03/20-01/ 

URBROJ: 2142/01-01-20-1 

Krk, 11. prosinca 2020. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 

 

                   Predsjednik 
                          Josip Brusić, v.r. 
 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Uslijed novonastalih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 koje za 

posljedicu imaju zabranu rada određenih djelatnosti potrebno je poduzeti dodatne 

aktivnosti pomoći gospodarstvu u cilju održavanja poslovne aktivnosti.  

 

S obzirom na to da je Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim 

epidemiološkim mjerama kojim se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne 

epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem 

okupljanja, KLASA: 810-06720-01/07, URBROJ: 511-02-300-20-235 od 27. 

studenoga 2020. godine (“NN“, broj 131/20), obustavljen rad i obavljanje djelatnosti, 

predlaže se donošenje nove Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za 

poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, 

za vrijeme trajanja epidemioloških mjera. 

 

Ovim prijedlogom Odluke predlaže se potpuno oslobađanje navedenih vlasnika ili 

korisnika poslovnog prostora i građevinskog zemljišta za razdoblje od 1. siječnja do 

31. ožujka 2020. (I. kvartal), kao i sve druge gospodarstvenike koji su u 2020. godini 

ostvarili 40% manji promet u odnosu na 2019. godinu. 

 

Pad prometa od 40% za cijelu 2020. godinu uzet je u cilju dobivanja realnije slike 

pada prometa u pojedinim djelatnostima i većeg obuhvata korisnika ovih 

oslobađanja. Vlada Republike Hrvatske, također u cilju potpore po radniku daje 

potpore onome kome je pao promet za 40%. 

 

Gradsko vijeće Grada Krka je na temelju ranijih Odluka Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske, 4. svibnja 2020. godine donijelo Odluku o oslobođenju od 

obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje 

služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19, 

KLASA: 363-03/20-01/18, URBROJ: 2142/01-01-20-4, koja je objavljena u 
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“Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 15/20. Ovom Odlukom 

navedeni obveznici plaćanja komunalne naknade bili su oslobođeni za razdoblje od 

1. travnja do 30. lipnja 2020. godine (II. kvartal). 

 

U cilju dodatne pomoći gospodarstvu i održavanju poslovnih aktivnosti pripremljen je 

novi radni prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade..., i važio 

bi za I. kvartal (1. siječnja do 31. ožujka) 2021. godine. 

Gradonačelnik Grada Krka je na sjednici Kolegija gradonačelnika, održanoj 11. 

prosinca 2020. godine nakon razmatranja radnog prijedloga utvrdio Prijedlog Odluke 

o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 

građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja 

epidemije COVID-19 te se isti sukladno uvodnim propisima upućuje Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 

 

Krk, 11. prosinca 2020. 

 

                                                                                                   GRADONAČELNIK 

 


