
 Na temelju članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ 

grada Orahovice,br.1/13, 2/18 i 1/20), Odluke o mjerama ograničavanja društvenih 

okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja 

Stožera civilne Republike Hrvatske od dana 19. ožujka 2020. godine i Odluke Sanje Bošnjak, 

povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća 

grada Orahovice o oslobođenju od plaćanja na ime komunalne naknade za obveznike kojima 

je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske naložena privremena obustava rada 

(„Službeni glasnik“ grada Orahovice,br.2/2020),gradonačelnica grada Orahovice, donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o smanjenom opsegu 

visine komunalne naknade, odgodi plaćanja 

na ime komunalne naknade, oslobađanju plaćanja 

zakupa javnih površina i poreza na korištenje 

javnih površina kao i zakupa poslovnih prostora u 

vlasništvu grada Orahovice 

 

I 

 Mijenja se naziv Odluke o smanjenom opsegu visine komunalne naknade, odgodi 

plaćanja na ime komunalne naknade, oslobođenju plaćanja zakupa javnih površina i poreza na 

korištenje javnih površina kao i  zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada Orahovice 

(KLASA:810-01/20-01/3,URBROJ:2189/12-01/01-20-9 od 18. ožujka 2020.godine (u 

daljnjem tekstu: Odluka), na način da naziv Odluke glasi: 

„Odluka o oslobađanju od plaćanja na ime komunalne naknade, odgodi plaćanja na ime 

komunalne naknade, oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina i poreza na korištenje 

javnih površina kao i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada Orahovice.“ 

 

II 

 

 Točka I. Odluke mijenja se i glasi: 

„Temeljem prijedloga Ana-Marije Petin, gradonačelnice grada Orahovice, Sanja Bošnjak, 

povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća 

grada Orahovice donijela je Odluku o oslobađanju od plaćanja na ime komunalne naknade za 

obveznike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske naložena 

privremena obustava rada(„Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.2/2020). 

 Sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost a koje uslijed Odluke 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od dana 19. ožujka 2020. godine kojom je 

naložena privremena obustava rada  uzrokovana opasnošću od virusa COVID-19, oslobađaju 

se plaćanja na ime komunalne naknade u cijelosti. 

 Oslobađanje od plaćanja iz stavka 2. ove točke traje koliko i privremena obustava 

rada,odnosno do odnošenja drugačije odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske. 

 

III 

 

 Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 
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IV 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na službenim stranicama 

grada Orahovice. 

 

GRADONAČELNICA 

GRADA ORAHOVICE 

 

KLASA:810-01/20-01/3 

URBROJ:2189/12-01/01-20-10 

Orahovica, 21.ožujka 2020. 

               Gradonačelnica: 

 

 

        Ana-Marija Petin, dipl.oec. 

 

Dostaviti: 

1. Gradonačelnica grada Orahovice. 

2. Stožer CZ grada Orahovice (n/r načelnika M.Babac). 

3. JUO – pročelnica 

- V.Petričević 

- R.Radočaj 

- D.Šalek. 

4. web-stranica grada. 

5. Evidencija akata gradonačelnice. 

6. Pismohrana. 

 

 

 


