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Temeljem članka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08,136/12 i 15/15), članka 

17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,118/18 i 31/20), članka 35. 

Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17. i 98/19), članka 95.st. 

2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18. i 32/20) i članka 

24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 22/13, 12/18), Općinsko vijeće 

Općine Barban je na svojoj 26. sjednici održanoj 09. travnja 2020. godine elektroničkim 

putem donijelo sljedeću 

 

 

O D L U K U 

o posebnim mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica izazvanih epidemijom 

bolesti COVID -19, na području Općine Barban 

 

 

Članak 1. 

 Ovom se odlukom određuju posebne mjere za ublažavanje gospodarskih posljedica 

izazvanih epidemijom bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS- Cov-2 na području 

Općine Barban odnosno provedbom protuepidemijskih mjera. 

 

 Mjere za ublažavanje gospodarskih posljedica epidemije iz stavka 1. ovog članka koje se 

odnose na komunalno gospodarstvo uređuju se posebnim odlukama. 

 

Članak 2. 

 Zbog provedbe naloženih protuepidemijskih mjera obustave rada u pojedinim djelatnostima 

iz Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 

djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20, dalje: 

Odluka) i drugih primjenjivih odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje budu 

donesene u cilju suzbijanja zaraze koronavirusom COVID-19, a zbog kojih poduzetnici ne 

smiju obavljati svoju djelatnost, provodit će se sljedeće mjere potpore poduzetnicima: 

 

1) oslobađanje plaćanja naknade i poreza za uporabu javnih površina i za ugostiteljske terase 

u cijelosti od 01.ožujka 2020.godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera 

zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja u 

navedenoj Odluci 

 

2) smanjenje iznosa ugovorene zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Barban za 

mjesec ožujak 2020. godine, i nadalje do kraja mjeseca u kojem takve mjere završavaju u 

iznosu od 50% za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja 

iz navedene Odluke, s time da tako smanjenu zakupninu mogu plaćati s odgodom od najviše 

3 (tri) mjeseca 

 

3) točka 2. ovog članka nije primjenjiva u odnosu na trgovine na malo (prodavaonice) 

prehrambenim i higijenskim proizvodima, ljekarne i Hrvatske pošte d.d. 

 

 

Članak 3. 

Zbog provedbe naložene protuepidemijske mjere obustave redovnog rada vezanog uz prijam 

djece  u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja iz Odluke o obustavi izvođenja 

nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova 
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predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu („Narodne novine“ broj 

29/20 i 32/20, dalje: Odluka) i prethodno donesene Odluke stožera civilne zaštite Istarske 

županije  istog sadržaja, sve u cilju spriječavanja zarazre koronavirusom – COVID 19, 

provodit će se sljedeće mjere: 

 

1) Dječji vrtić „Tratinčica“ Barban nastavit će se financirati iz općinskog proračuna u visini 

nužnoj za podmirenje tekućih obveza prema zaposlenima i drugih tekućih obveza, s time da 

roditelji djece  za razdoblje od dana obustave  rada dječjeg vrtića pa do ponovnog početka 

njegova rada ne plaćaju dnevno učešće u financiranju tih programa predškolskog odgoja 

2) Dječje vrtiće drugih osnivača, koje polaze djeca s područja Općine Barban sukladno danim 

odobrenjima za upis i sklopljenim ugovorima s tim predškolskim ustanovama nastavit će se 

financirati iz sredstava općinskog proračuna u dosadašnjoj visini po djetetu sukladno broju 

djece koja su upisana u te vrtiće sa stanjem na kraju ožujka 2020., s time da obveza plaćanja 

Općine Barban prestaje u slučaju da roditelji ispišu dijete iz tog dječjeg vrtića, i to danom 

ispisa. 

3) Plaća i drugi troškovi učitelja i drugih zaposlenih u produženom boravku djece u osnovnoj 

školi „Jure Filipović“ Barban, nastavit će se i dalje financirati iz sredstava općinskog 

proračuna u visini nužnoj za podmirenje tekućih obveza prema zaposlenima u produženom 

boravku 

 

Zadužuje se Općinski načelnik za provedbu mjera iz ovog članka. 

 

Članak 4. 

 

Za vrijeme važenja protuepidemijskih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, 

odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate, izuzev za dugovanja kojima prijeti 

zastara, i to za sva potraživanja Općine Barban i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Barban. 

 

 

 

Članak 5. 

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

Barban“. 

 

 

KLASA: 415-01/20-01/02 

UR.BROJ: 2168/06-02-20-1 

Barban, 09. travnja 2020.godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća: 

Vedran Rojnić 

 

 

 

 

 

 

 


