
                           
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
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Varaždinske Toplice,                         2021. 

 
Na temelju odredaba članka 35. stavka 1. toč. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 95. st. 2., 3. i 4.  
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.), 
članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 
broj 7/13., 26/13., 38/13., 4/18., 42/18., 42/18., 46/19. i 12/20.) i članka 26. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 
7/13., 26/13., 4/18. i 83/19.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici 
održanoj              godine donosi  
       
 

O D L U K U 
o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i podmirenjem 

naknade za uređenje voda za poslovi prostor i građevinsko zemljište koje 
služi za obavljanje poslovne djelatnosti zbog posebnih okolnosti epidemije 

bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 
 
 

Članak 1. 
 
Ovom se Odlukom, u skladu o Odlukom Ministra graditeljstva i prostornoga 

uređenja KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-01 od 20. ožujka 2020. godine, 
kojom je utvrđeno 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, narušavaju gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu 
štetu, u svrhu prevladavanja štetnih posljedica koje po gospodarske djelatnosti ima 
epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana koronavirusom SARS-CoV-2, kao posebna mjera 
pomoći, određuje i propisuje pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za 
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti te 
pravo na potporu u smislu podmirenja obveze s osnove naknade za uređenje voda, kao 
tražbine koja pripada Hrvatskim vodama, a koja tereti navedeni poslovni prostor i 
građevinsko zemljište u skladu s odredbama čl. 13. – 21. Zakona o financiranju vodnog 
gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 
127/17. i 66/19.) te se obračunava i naplaćuje zajedno s komunalnom naknadom. 
 

Članak 2. 
 

Na temelju ove Odluke, obveznici plaćanja komunalne naknade Grada Varaždinskih 
Toplica za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne 
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djelatnosti, a kojima je odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju 
nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije obustavljen rad, 
oslobađaju se od obveze plaćanja komunalne naknade za 1. tromjesečje 2021. godine 
(odnosno za razdoblje mjeseca siječnja, veljače i ožujka 2021. godine). 
 

Članak 3. 
 

Na temelju ove Odluke Grad Varaždinske Toplice će u cijelosti podmiriti naknadu za 
uređenje voda za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne 
djelatnosti obveznika kojima je odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o 
uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije obustavljen rad, 
za 1. tromjesečje 2021. godine (odnosno za razdoblje mjeseca siječnja, veljače i ožujka 
2021. godine). 
 

Članak 4. 
 

Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade te podmirenje naknade za 
uređenje voda provodi se temeljem zaprimljenih zahtjeva. 
 

Članak 5. 
 

Ako se pokaže potreba za nastavak mjera pomoći, ovlašćuje se gradonačelnica na 
produženje roka za primjenu mjera iz ove Odluke, odnosno na donošenje odluke o 
oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i podmirenja naknade za uređenje voda 
obveznika iz članka 2. i 3. ove Odluke za drugo tromjesečje 2021. godine (odnosno za 
razdoblje mjeseca travnja, svibnja i lipnja 2021. godine). 
 

Članak 6. 
 

Izvršavanje ove Odluke, donošenje odgovarajućih provedbenih zaključaka, objave 
javnog poziva i sl., povjeravaju se gradonačelnici Grada Varaždinskih Toplica, dok se za 
neposrednu administrativnu, tehničku i upravnu provedbu zadužuje Jedinstveni upravni 
odjel Grada. 
 

Članak 7. 
 
 Ova Odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu 
stupa prvi dan od dana objave. 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
  
 Franjo Prstec 



3 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
  

Odlukom ministra zdravstva KLASA:001-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-02/6-20-01 od 
11. ožujka 2020., na području Republike Hrvatske proglašena je epidemija bolesti COVID-19 
uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2. 

 

Na temelju odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te nadležnih ministarstava, 
poduzet je čitav niz mjera s isključivom svrhom sprječavanja širenja epidemije.  

 

Obzirom na ograničenja i privremenu obustavu rada pojedinih gospodarskih subjekata, 
predmetne mjere imaju dalekosežne posljedice po likvidnost i održivost gospodarskih tokova. 
Premda su određenim zakonodavnim intervencijama te mjerama Vlade RH na razini središnje 
države, poduzeti odgovarajući koraci u smjeru održanja likvidnosti najugroženijih gospodarskih 
subjekata te ublažavanja poteškoća u poslovanju, jedinicama lokalne samouprave, prepušteno je 
da, u okviru svojih proračunskih sredstava, poduzmu odgovarajuće mjere radi dodatne pomoći. 
Predmetne mjere se svakako imaju prilagoditi posebnim proračunskim okolnostima, prihodima i 
rashodima svake jedinice lokalne samouprave. 

 

Nadalje, Odlukom ministra graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 804-08/20-01/1, 
URBROJ: 531-01-20-01 od 20. ožujka 2020. godine, a sve u skladu s odredbom čl. 95. st. 2. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.), određeno je 
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, 
narušavaju gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu štetu. 

 

Istom je Odlukom ministra utvrđeno i da jedinice lokalne samouprave mogu svojom 
odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko 
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, i to u cijelosti ili djelomično dok traju posebne 
okolnosti. 

 

Sukladno navedenom, prijelogom ovog se općeg akta uređuju uvjeti i opseg oslobađanja od 
plaćanja komunalne naknade Grada Varaždinskih Toplica za poslovni prostor i građevinsko 
zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, obveznika kojima je odlukama Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje 
Varaždinske županije obustavljen rad, i to za prvo tromjesečje 2021. godine (odnosno za razdoblje 
mjeseca siječnja, veljače i ožujka 2021. godine). 

 

U skladu s odredbama čl 13. – 21. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne 
novine“ broj 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17. i 66/19.), naknada za 
uređenje voda, kao posebna tražbina Hrvatskih voda, obračunava se i naplaćuje zajedno s 
komunalnom naknadom. 

 

Sukladno navedenom, prijedlogom ovog se općeg akta uređuju uvjeti i opseg pružanja 
potpore gospodarskim subjektima, podmirenjem obveze plaćanja naknade za uređenje voda za 
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti obveznika kojima 
je odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za 
područje Varaždinske županije obustavljen rad, za 1. tromjesečje 2021. godine (odnosno za 
razdoblje mjeseca siječnja, veljače i ožujka 2021. godine). 

 

U ovisnosti od daljnjeg tijeka protuepidemijskih mjera, po proteku prvog tromjesečja 2021., 
moguće je odgovarajuće izmijeniti, dopuniti ili produljiti trajanje mjera. Stupanje na snagu Odluke 
određuje se obzirom na što hitniju potrebu primjene određenih mjera. 

 

Sukladno navedenom, predlaže se Gradskom vijeću da korištenjem ovlasti iz članka 31. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), 
pristupi usvajanju ove Odluke. 

 
 
 
      JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
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