REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: 402-01/20-01/01
URBROJ: 2188/02-03-20-1
Rokovci, 08.travnja 2020. godine
Na temelju članka 32. i 86. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarskosrijemske županije, br. 2/13, 2/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 30. sjednici
održanoj dana 8.travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU

o pomoći gospodarstvu i stanovnicima općine Andrijaševci
uslijed epidemije koronavirusa – COVID-19

Članak 1.
U svrhu pomoći gospodarstvu i stanovnicima općine Andrijaševci u prevladavanju poteškoća
uzrokovanih epidemijom bolesti izazvane koronavirusom COVID-19, Općina Andrijaševci donosi
slijedeće mjere:
1. Obveznici plaćanja komunalne naknade koji obavljaju slijedeću gospodarsku djelatnost:
ugostiteljska djelatnost, uslužna djelatnost u kojoj se ostvaruje bliski kontakt s klijentima i
proizvodno-prerađivačka djelatnost, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade
za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, a temeljem dostavljenog zahtjeva za
oslobođenje plaćanja komunalne naknade.
2. Obveznici plaćanja zakupa/naknade za korištenje poslovnog prostora oslobađaju se
obveze plaćanja zakupnine/naknade za korištenje poslovnog prostora i to za poslovne
prostore u vlasništvu Općine Andrijaševci za mjesec ožujak 2020. godine pa sve do
ukidanja protuepidemijskih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
3. Obveznici plaćanja zakupa javnih površina oslobađaju se plaćanja zakupa javnih površina
za mjesece ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine.
4. Odobrava se sufinanciranje obveze plaćanja najma u iznosu od 20% od mjesečnog iznosa
plaćanja najma/korištenja prostora obveznicima plaćanja najma/korištenja/zakupa prostora
i to za poslovne prostore koji se nalaze na području Općine Andrijaševci i to počevši za
mjesec ožujak 2020. godine pa sve do ukidanja protuepidemijskih mjera Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske. Sufinanciranje najma će biti odobreno uz dostavljeni zahtjev
za sufinanciranje i preslik ugovora o najmu/korištenju/zakupu poslovnog prostora
solemniziranog kod javnog bilježnika ili ugovora o najmu/korištenju/zakupu poslovnog
prostora ovjerenog kod javnog bilježnika (ovjera potpisa).
5. Za vrijeme obustave redovitog rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci u
razdoblju od 16.03.2020.godine do obustave protuepidemijskih mjera Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske, roditelji/skrbnici su obvezni platiti razmjerni iznos korištenja
usluge Dječjeg vrtića za ožujak 2020. godine, a za mjesec travanj 2020. godine i nadalje

do obustave protuepidemijskih mjera roditelji/skrbnici se oslobađaju plaćanja usluge
Dječjeg vrtića.
Članak 2.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik putem Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Andrijaševci,
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc. oec.

DOSTAVITI:
1. Jedinstveni upravni odjel, ovdje
2. Računovodstveni servis Marjanović j.d.o.o., Lj.Gaja 18, 32100 Vinkovci
3. „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, na objavu
4. Pismohrana, ovdje

