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9.
Na	temelju	članka	35.	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	(re-
gionalnoj)	 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),	 Odluke	 o	 nuž-
nim	mjerama	 ograničavanja	 društvenih	 okupljanja,	 rada	
u	 trgovini,	 uslužnih	 djelatnosti	 i	 održavanja	 sportskih	 i	
kulturnih	događanja	za	vrijeme	trajanja	proglašene	epide-
mije	bolesti	COVID-19	 („Narodne	novine“	broj	 51/20	 i	
54/20,	55/20,	56/20,	59/20	i	63/20),	članka	95.	stavak	2.	
Zakona	o	komunalnom	gospodarstvu	(„Narodne	novine	„	
broj	68/18,	110/18,	32/20),	Odluke	Ministra	graditeljstva	i	
prostornog	uređenja,	KLASA:	804-08/20-01/1,	URBROJ:	
531-01-20-1	od	20.	ožujka	2020.	godine	i	članka	30.	Sta-
tuta	Grada	Kastva	(„Službene	novine	Primorsko-goranske	
županije“	 broj	 04/18	 i	 36/18	 i	 „Službene	 novine	Grada	
Kastva“	broj	05/20),	Gradsko	vijeće	Grada	Kastva,	na	29.	
sjednici	održanoj	dana	28.	svibnja	2020.	godine,	donosi

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama 
za ublažavanje ekonomskih posljedica uzrokovanih 

epidemijom koronavirusa na području Grada Kastva

I 
U	 članku	 II.,	 stavak	 1.	Odluke	 riječi	 „mjerom	 obustave	
rada	 sukladno	 Odluci	 Stožera	 civilne	 zaštite,	 KLASA:	
810-06/20-01/7,	URBROJ:	511-01-300-20-1,	od	19.	ožuj-
ka	2020.	godine	(u	daljnjem	tekstu:	Odluka)“	zamjenjuju	
se	 riječima:	 „protuepidemijskim	mjerama	 obustave	 rada	
Stožera	civilne	zaštite	Republike	Hrvatske“,	

 – u	podstavku	1.	istog	stavka	iza	riječi	„zakupnine/
naknade“	i	zareza	briše	se	slovo	„a“,	iza	riječi	„tra-
vanj“	briše	se	zarez	i	dodaju	se	riječi	„i	svibanj“,	
iza	riječi	„godine“	briše	se	zarez	i	riječi	„razmjer-
no	vremenu	trajanja	obustave	rada,	sukladno	Od-
luci,“	i	dodaju	riječi	„u	cijelosti,	a	za	mjesec	lipanj	
2020.	godine	u	visini	50%	mjesečnog	iznosa	zaku-
pnine/naknade,“	

 – u	podstavku	2.	istog	stavka	iza	teksta	„komunalne	
naknade“	i	zareza	briše	se	slovo	„a“,	iza	riječi	„tra-
vanj“	dodaju	se	riječi	„i	svibanj	iza	riječi	„godine“	
briše	se	zarez	i	riječi	„razmjerno	vremenu	trajanja	
obustave	 rada,	 sukladno	Odluci,“	 i	 dodaju	 riječi	
„u	cijelosti,	a	za	mjesec	lipanj	2020.	godine	u	vi-
sini	50%	utvrđenog	mjesečnog	iznosa	komunalne	
naknade “ 

U	članku	II.,	 stavak	2.	 riječi	„mjerom	obustave	rada	su-
kladno	 Odluci“	 zamjenjuju	 se	 riječima	 „protuepidemij-
skim	mjerama	obustave	rada	Stožera	civilne	zaštite	Repu-
blike	Hrvatske“.
U	članku	II.,	stavak	3.	briše	se,	a	stavak	4.	postaje	stavak	
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II 
Iza	članka	II.	dodaje	se	članak	II.a	koji	glasi:
„Pravnim	 i	 fizičkim	 osobama	 koje	 obavljaju	 djelatnosti	
čiji	rad	nije	obustavljen	temeljem	protuepidemijskih	mje-
ra	 Stožera	 civilne	 zaštite	 Republike	 Hrvatske	 i	 koje	 su	
ostvarile	pravo	na	potporu	Hrvatskog	zavoda	za	zapošlja-
vanje	za	očuvanje	radnih	mjesta	u	djelatnostima	pogođe-
nim	koronavirusom	(COVID	–	19)	odobrava	se:	

 – djelomično	 oslobođenje	 od	 obveze	 plaćanja	 za-
kupnine	i	naknade	za	pravo	građenja	za	poslovne	
prostore	u	vlasništvu	Grada	Kastva	i	zakupnine	za	
korištenje	javnih	površina	u	visini	50%	mjesečnog	
iznosa	zakupnine/naknade,	za	mjesece	ožujak,	tra-
vanj,	svibanj	i	lipanj	2020.	godine,

 – djelomično	oslobođenje	od	obveze	plaćanja	komu-
nalne	naknade	za	poslovni	prostor	 i	građevinsko	
zemljište	koje	služi	obavljanju	poslovne	djelatno-
sti	(ne	i	naknade	za	uređenje	voda)	u	visini	50%	
utvrđenog	iznosa	komunalne	naknade,	za	mjesece	
ožujak	travanj,	svibanj	i	lipanj	2020.	godine.

O	mogućnosti	djelomičnog	oslobođenja	od	obveze	plaća-
nja	 zakupnine	 i	 naknade	 za	 pravo	 građenja	 za	 poslovne	
prostore	u	vlasništvu	Grada	Kastva,	zakupnine	za	korište-
nje	javnih	površina	i	komunalne	naknade	pravnih	i	fizič-
kih	osoba	koje	obavljaju	djelatnosti	čiji	rad	nije	obustav-
ljen	 temeljem	 protuepidemijskih	 mjera	 Stožera	 civilne	
zaštite	Republike	Hrvatske,	a	koje	nisu	ostvarile	pravo	na	
potporu	Hrvatskog	zavoda	za	zapošljavanje	za	očuvanje	
radnih	mjesta	u	djelatnostima	pogođenim	koronavirusom	
(COVID	–	19),	ali	je	zbog	posebnih	okolnosti	uzrokova-
nih	epidemijom	bolesti	COVID-19	u	njihovom	poslova-
nju	došlo	do	značajnog	otežanja	poslovanja,	odlučivat	će	
nadležni	odjel	na	temelju	pojedinačnih	zahtjeva.“

III 
Iza	članka	II.a	dodaje	se	članak	II.b	koji	glasi:
„Za	podmirene	obveze	iz	članka	II.,	stavak	1.	i	članka	II.a,	
stavak	1.	neće	se	vršiti	povrat	sredstava,	već	će	se	izvršiti	
prijeboj	s	budućim	davanjima	za	razdoblje	nakon	prestan-
ka	mjera.“
Iza	članka	II.b	dodaje	se	članka	II.c	koji	glasi:
„Grad	Kastav	će	poduzetnicima	koji	su	ostvarili	pravo	na	
potporu	za	subvencioniranje	kamatne	stope	poduzetničkih	
kredita	i	kojima	je,	uslijed	posebnih	okolnosti	uzrokova-
nih	epidemijom	bolesti	COVID	–	19,	odobren	moratorij,	
subvencionirati	kamatu	na	odobrene	poduzetničke	kredite	
u	ugovorenom	iznosu,	a	sukladno	novom	otplatnom	pla-
nu “

IV.
U	članku	III.	iza	stavka	1.,	dodaje	se	stavak	2.	koji	glasi:
„Dječji	 vrtić	 Vladimir	 Nazor	 Kastav,	 radi	 organizacije	
rada	u	posebnim	uvjetima	sukladno	epidemiološkim	pre-
porukama	i	uputama	Hrvatskog	zavoda	za	javno	zdravstvo	
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za	sprječavanje	i	suzbijanje	epidemije	COVID-19,	osloba-
đa	se	obveze	plaćanja	zakupnine	za	mjesec	svibanj	2020.	
godine	 računajući	 od	 dana	 stupanja	 na	 snagu	Odluke	 o	
organizaciji	 rada	 Dječjeg	 vrtića	Vladimir	 Nazor	 Kastav	
za	 vrijeme	 trajanja	 epidemije	 bolesti	 COVID-19,	KLA-
SA:810-03/20-01/02,	 URBROJ:2170-05-01/1-20-11,	 od	
06.	svibnja	2020.	godine,	a	za	mjesec	lipanj	2020.	godine	
u	visini	50%	mjesečnog	iznosa	zakupnine.“
Dosadašnji	stavak	2.	postaje	stavak	3.,	mijenja	se	i	glasi:
„Za	podmirene	obveze	iz	članka	III.,	stavak	1.	i	2.	neće	se	
vršiti	povrat	sredstava,	već	će	se	izvršiti	prijeboj	s	budu-
ćim	davanjima	za	razdoblje	nakon	prestanka	mjera.“

V.
U	članku	IV.	iza	stavka	1.	dodaju	se	stavci	2.	i	3.	koji	gla-
se:
„Korisnici	vrtića	–	roditelji	djece	koji,	za	vrijeme	organi-
zacije	 rada	Dječjeg	vrtića	Vladimir	Nazor	Kastav	u	 po-
sebnim	uvjetima	sukladno	epidemiološkim	preporukama	
i	uputama	Hrvatskog	zavoda	za	javno	zdravstvo	za	sprje-
čavanje	 i	suzbijanje	epidemije	COVID-19,	neće	koristiti	
usluge	 dječjeg	 vrtića,	 oslobođeni	 su	 plaćanja	 sudjelova-
nja	u	 ekonomskoj	 cijeni	vrtića,	 za	mjesec	 svibanj	2020.	
godine	 računajući	 od	 dana	 stupanja	 na	 snagu	Odluke	 o	
organizaciji	 rada	 Dječjeg	 vrtića	Vladimir	 Nazor	 Kastav	
za	 vrijeme	 trajanja	 epidemije	 bolesti	 COVID-19,	KLA-
SA:810-03/20-01/02,	 URBROJ:2170-05-01/1-20-11,	 od	
06.	svibnja	2020.	godine	i	za	mjesec	lipanj	2020.	godine.
Iznimno,	mjera	 iz	 stavka	2.	 ovog	 članka	prestaje	 i	 prije	
proteka	razdoblja	za	koje	 je	određena	ukoliko	ranije	na-
stupe	okolnosti	koje	omogućavaju	 redovni	prihvat	djece	
u	vrtić.“
Dosadašnji	stavak	2.	postaje	stavak	4.,	mijenja	se	i	glasi:
„Grad	Kastav	 će,	 za	 vrijeme	 rada	 u	 posebnim	 uvjetima	
sukladno	epidemiološkim	preporukama	i	uputama	Hrvat-
skog	zavoda	za	javno	zdravstvo	za	sprječavanje	i	suzbija-
nje	epidemije	COVID-19,	nastaviti	osiguravati	sredstva	za	
sufinanciranje	troškova	boravka	djece	u	dječjim	vrtićima	
kojima	je	Grad	Kastav	osnivač	jednako	kao	i	onima	koji-
ma	Grad	Kastav	nije	osnivač,	onim	roditeljima	kojima	je	
to	ranije	odobreno	sukladno	važećim	općim	aktima	Grada	
Kastva,	a	koji	dijete	nisu	ispisali	iz	vrtića.“	
Dosadašnji	stavak	3.	postaje	stavak	5.	mijenja	se	i	glasi:
„Grad	Kastav	 će,	 za	 vrijeme	 rada	 u	 posebnim	 uvjetima	
sukladno	epidemiološkim	preporukama	i	uputama	Hrvat-
skog	zavoda	za	javno	zdravstvo	za	sprječavanje	i	suzbija-
nje	epidemije	COVID-19,	nastaviti	osiguravati	sredstva	za	
sufinanciranje	dadilja,	sukladno	sklopljenim	ugovorima.“

VI.
Članka	V.	mijenja	se	i	glasi:
„Grad	Kastav	će,	za	vrijeme	izvođenja	nastave	u	osnovnim	
školama	mješovitim	modelom	sukladno	Odluci	Vlade	RH	
o	 načinu	 izvođenja	 nastave	 u	 osnovnim	 i	 srednjim	 ško-

lama	kao	i	na	visokim	učilištima	te	obavljanju	redovnog	
rada	 ustanova	 predškolskog	 odgoja	 i	 obrazovanja	 („Na-
rodne	 novine“	 broj	 55/2020),	 nastaviti	 osiguravati	 sred-
stva	za	sufinanciranje	programa	produženog	boravka.“

VII.
U	članku	VIII.	stavak	2.	Odluke	iza	broja	„II.“	dodaje	se	
tekst	„i	II.a“.
Iza	stavka	2.	dodaje	se	stavak	3.	koji	glasi:
„Na	zahtjeve	podnesene	temeljem	Odluke	o	mjerama	za	
ublažavanje	 ekonomskih	 posljedica	 uzrokovanih	 epide-
mijom	 koronavirusa	 na	 području	 Grada	 Kastva	 („Služ-
bene	novine	Grada	Kastva“	broj	03/2020),	primjenjuju	se	
odredbe	ove	Odluke.“

VIII.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	prvog	dana	od	dana	objave,	a	
objavit	će	se	u	„Službenim	novinama	Grada	Kastva“.

KLASA:021-05/20-01/05
URBROJ:2170-05-06/1-20-12
Kastav, 28. svibnja 2020. 
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