
                        
REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA ŽMINJ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 960-03/20-01/04 
URBROJ: 2171/04-01-20-1 
Žminj, 16. travnja 2020. 
 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 59. Statuta Općine Žminj 
(„Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 05/18.), Općinski načelnik Općine Žminj je 
donio sljedeći: 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih 
posljedica na gospodarstvo Općine Žminj za vrijeme epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, te se dostavlja Općinskom 
vijeću na razmatranje i donošenje u predloženom tekstu. 

 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
   Željko Plavčić, mag.oec., v.r. 

 
 
 

 
Prilog: 

1. Prijedlog Odluke 
 

 
DOSTAVITI: 

1. Općinskom vijeću Općine Žminj 
2. Pismohrana – ovdje 

 



 
       - prijedlog - 

 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19) i članka 41. Statuta Općine Žminj 
(„Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 05/18.), a sukladno uputi za postupanje 
Ministarstva uprave (Klasa: 023-01/20-01/114, Urbroj: 515-05-02-01/1-20-1 od 
13.ožujka 2020.), Općinsko vijeće Općine Žminj putem elektroničke sjednice 
održane dana _______ 2020. godine donijelo sljedeću  

 
 
 

ODLUKU 
O MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLJEDICA NA 

GOSPODARSTVO OPĆINE ŽMINJ ZA VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI 
COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 

 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom propisuju se mjere za ublažavanje negativnih posljedica na 
gospodarstvo Općine Žminj za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane 
virusom SARS-CoV-2. 
 

Članak 2. 
Poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost u poslovnim prostorima i na 
zemljištu u vlasništvu Općine Žminj, a koji su temeljem odluka Stožera civilne 
zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavili obavljanje poslovne djelatnosti 
oslobađaju se plaćanja zakupnine u iznosu od 100 %, na razdoblje od 3 mjeseca 
od dana stupanja na snagu mjera ograničavanja rada. 
Ovu mjeru izvršiti će Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj po službenoj 
dužnosti te za isto nije potrebno podnositi poseban zahtjev. 
 

Članak 3. 
Poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost na javnim površinama kojima 
upravlja Općina Žminj (terase, kiosci), a koji su temeljem odluka Stožera civilne 
zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavili obavljanje poslovne djelatnosti 
oslobađaju se plaćanja naknade za korištenje javne površine u iznosu od 100 %, 
na razdoblje od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu mjera ograničavanja rada.  
 

Članak 4. 
Svim fizičkim i pravnim osobama odgađa se obveza plaćanja izdanih računa za 
komunalnu naknadu za 2020. godinu za stambene, garažne i poslovne prostore, 
kao i za zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti do 30. lipnja 2020. 



godine. 
Na sve dospjele, a neplaćene tražbine s osnova komunalne naknade iz stavka 1. 
ove Odluke u navedenom periodu neće se obračunavati zakonska zatezna 
kamata. 
 

Članak 5. 
Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja mjera 
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u cilju suzbijanja epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, i to za sve tražbine Općine Žminj. 
 

Članak 6. 
Neovisno o mjerama odgode plaćanja propisanih ovom Odlukom, Jedinstveni 
upravni odjel nastaviti će s redovitim izdavanjem računa komunalne naknade. 
 

Članak 7. 
Tijekom razdoblja trajanja mjere privremenog zatvaranja Dječjeg vrtića “Rapčići” 
Žminj radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 roditelji djece s 
prebivalištem na području grada Žminj koji su korisnici programa predškolskog 
odgoja Dječjeg vrtića Rapčići oslobođeni su obveze plaćanja mjesečnog učešća 
u financiranju cijene vrtića. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku” 
Općine Žminj. 
 
 
KLASA:  
URBROJ: 2171/04-01-20- 
Žminj, _______ 2020. 
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      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                    Sanjin Stanić 

 
 


