REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
Općinski načelnik
Stožer CZ
KLASA:
810-01/20-01/5
URBROJ: 2211/04-1-20-7
Konjščina, 20. 03. 2020.
Na temelju članka 17. i 22 a. Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“ br.
82/15, 118/18), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 50. Statuta Općine Konjščina (“Službeni glasnik
Krapinsko - zagorske županije “ br. 8/13 i 4/18), te provođenja Odluke o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovinama, uslužnim djelatnostima i
održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske,
KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine, Načelnik
Stožera Civilne zaštite općine Konjščina i Općinski načelnik Općine Konjščina, dana
20. 03. 2020. godine, donose:
ODLUKU
o uvođenju mjera za ublažavanje posljedica nastalih uslijed virusa COVID-19
Članak 1.
U cilju ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa – COVID -19
Općina Konjščina uvodi slijedeće mjere:
1. Općinskom vijeću Općine Konjščina po hitnom postupku upućuje (pisanim putem
i dostavom putem e-maila) prijedlog za izmjenu i dopunu odluka Općine
Konjščina kojim su regulirani porezi i drugi prihodi Općine Konjščina:
- Odluke o porezima Općine Konjščina
- Odluke o komunalnoj naknadi Općine Konjščina.
Predmetnim izmjenama predlaže se privremeno oslobođenje plaćanja poreza na
potrošnju, poreza kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina, te komunalne
naknade svim pravnim i fizičkim osobama koje su direktno pogođene pandemijom
korona virusa (zabrana rada, otkaz, znatno smanjenje primanja - svedeni na minimalac i
dr. )
2. Temeljem Odluke o privremenoj obustavi rada Dječjeg vrtića Konjščina, KLASA:
601-01/20-01/2, URBROJ: 2211/04-3-20-2 od 13. 03. 2020.godine tijekom
razdoblja trajanja mjere iz predmetne Odluke, roditelji su oslobođeni plaćanja
dijela mjesečne naknade za Dječji vrtić (od 16. 03. 20202. do daljnjega) sukladno
članku 8. Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Konjščina i o prednosti pri upisu
u Dječji vrtić Konjščina („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ br. 41/17).
3. Privremeno se obustavlja provedba svih prisilnih naplata prihoda.
4. Za vrijeme uvedenih mjera zabrane rada pravnim i fizičkim osobama ukida se
plaćanje naknada za korištenje javnih površina i plaćanje zakupa.

Za ostvarivanje prava na pojedinu i/ili više mjera pravna i fizička osoba dužna je
dostaviti zahtjev jedinstvenom upravnom odjelu Općine Konjščina uz koji je
obvezna priložiti dokaz o statusu i vremenu trajanja takovog statusa (ukoliko je
primjenjivo).
5. Nastavlja se suradnja s Crvenim križem Grada Zlatara, Kućnom pomoći Lobor,
Krapinsko – zagorskom županijom u cilju pružanja pomoći stanovnicima starije
životne dobi ( 65 godina nadalje) , pogotovo onih koji žive sami za pružanje
svakodnevne pomoći.
6.

Predlaže se Plinu Konjščina d. o. o. i Komunalcu Konjščina d.o.o. ukidanje
plaćanja paušalnog dijela za uslugu opskrbom plina i odvoza otpada svim pravnim
i fizičkim osobama koje su direktno pogođene pandemijom korona virusa.

7. Još jednom pozivaju se svi stanovnici Općine Konjščina, kao i osobe koje se
zateknu na području Općine na odgovorno ponašanje, te postupanje sa datim
uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se putem
službenih stranica Općine Konjščina, www.konjscina.hr, Dječjeg vrtića www.vrtickonjscina.hr Radio stanica - Zlatar, Stubica i Marija Bistrica .

