
 

 

Temeljem članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 

15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj,10.06.2020. godine donijelo je 

 

 
O D L U K U 

MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE ŠTETNIH POSLJEDICA IZAZVANIH 

 PANDEMIJOM VIRUSA COVID-19 

 

 

Članak 1. 

Zbog proglašenja pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) oslobađaju se obaveze plaćanja 

zakupnine poslovni subjekti iz djelatnosti zdravstva i ugostiteljstva koji imaju u zakupu poslovne prostore u 

poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Podturen za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine. 

Ukoliko su zakupci iz prethodnog stavka već uplatili zakupninu, za navedeni iznos se će umanjiti 

zakupnina za sljedeće mjesece.  

 

Članak 2. 

Zbog proglašenja pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) oslobađaju se obaveze plaćanja   

komunalne naknade za tri mjeseca u 2020. godini fizičke i pravne osobe obveznici komunalne naknade na 

području Općine Podturen. Oslobađanje od plaćanja obveze komunalne naknade za tri mjeseca će se umanjiti 

uz uplatnicu za naplatu polugodišnje naknade  sa rokom dospijeća 30.06.2020.god   

 

Članak 3. 

            Zbog privremenog prekida rada vrtića s ciljem prevencije širenja virusa COVID-19,  

od 1.04.2020. godine pa do ponovne uspostave redovnog rada vrtića (prema Odluci stožera), općina će 

sufinancirati vrtić u dosadašnjem omjeru za djecu koja su pohađala vrtić, dok za djecu koja nisu pohađala vrtić 

iznos sufinanciranja iznosi 25 % ukupne cijene vrtića.   

Dječji vrtići trebaju dostaviti popis djece koja su i za vrijeme prekida rada polazila vrtić kao i popis djece koja 

nisu polazila vrtić.  

                                                                              Članak 4. 

           Udrugama civilnog društva čiji su projekti odabrani na javom pozivu odobrava se isplata iznosa od 

40% sredstava odmah po potpisu ugovora, a ostali odabrani iznos do 15.10. ovisno o raspoloživim 

sredstvima proračuna Općine Podturen.  

Članak 5. 

Održavanje svih općinskih manifestacija kojima je organizator Općina ili mjesni odbori se obustavlja 

do daljnjega. 

Ukoliko mjere Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske dopuste održavanje manifestacija, 

iste se moraju organizirati u minimalnom obimu sa minimalnim troškovima, nakon odobrenja plana 

manifestacije od strane općinskog načelnika. 

 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave  u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
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