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Na temelju članka 46. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) 

te članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 

8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 23. sjednici održanoj dana 15. travnja 2020. godine 

donijelo  

 

 

P R O G R A M 

mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica  

epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) 

 

 

I. 

Zbog promjena gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2; u 

daljnjem tekstu: koronavirus) u kojima je potrebno poduzeti mjere i aktivnosti za pomoć 

gospodarstvu, poglavito malom i srednjem poduzetništvu, i građanstvu, koje su u ovlasti Grada 

Korčule, a u kontekstu optimalnog iskorištenja ograničenog fiskalnog potencijala Grada Korčule, 

ovim se Programom definiraju određene mjere i aktivnosti koje su poduzete i one koje bi trebalo 

poduzeti i koje se preporučuju nadležnim tijelima Grada Korčule. 

 

II. 

Nakon donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja 

društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i odražavanja sportskih i kulturnih 

događanja od 19. ožujka 2020. godine, gradonačelnik je 27. ožujka  2020. godine donio Odluku o 

mjerama pomoći zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19), koje se odnose na: 

a) Smanjenje cijene zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Korčule za mjesec ožujak 

2020. godine za 50%. Za daljnje mjesece računajući od mjeseca travnja 2020. godine pa sve do 

ukidanja Odluke neće se plaćati zakupnina. Ta Odluka se za sad odnosi samo na zakupce koji imaju 

registriranu cjelogodišnju djelatnost te im je obustavljen rad temeljem Odluke Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 

djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja KLASA: 840-06/20-01/7, URBROJ: 511-

01/300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine.  

b) Odgađanje dostava rješenja o komunalnoj naknadi za stambeni i poslovni prostor 

obveznicima komunalne naknade te će se ista dostaviti po prestanku važenja Odluke Stožera civilne 

zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 

djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja KLASA: 840-06/20-01/7, URBROJ: 511-

01/300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine. Ovisno o dužini važenja predmetne Odluke Stožera civilne 

zaštite Republike Hrvatske, te time negativnom učinku na pojedine gospodarske subjekte, naknadno 

će se donijeti odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za iste. 

c) Oslobađanje korisnika usluga Dječjeg vrtića Korčula plaćanja dijela iznosa sufinanciranja 

cijene vrtića koji radi obustave rada Vrtića ne koriste usluge Vrtića. Korisnici će biti oslobođeni 

plaćanja naknade za dane kad nisu koristili usluge Vrtića, a tijekom obustave rada Vrtića. 

 

III. 

Od 23. ožujak 2020. godine prekinuta je naplata parkiranja na javni parkiralištima gdje se vrši 

naplata parkiranja (osim zapadne obale koja je pod posebnim režimom). 

Odlukom KTD-a Hober d.o.o. od 31. ožujka 2020. neće se, počevši od mjeseca ožujka 2020. 

godine naplaćivati usluga odvoza komunalnog otpada trgovinama i objektima uslužnih djelatnosti. 

Ta odluka se odnosi samo na objekte koji imaju registriranu cjelogodišnju djelatnost te im je 

obustavljen rad temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 

kulturnih događanja KLASA: 840-06/20-01/7, URBROJ: 511-01/300-20-1, od 19. ožujka 2020. 

godine. 
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IV. 

Vlada Republike Hrvatske donijela je 3. travnja 2020. godine Odluku o ograničavanju 

korištenja sredstava previđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima 

izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (NN 41/20) kojom se za sve 

proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračunskih izvanproračunskih 

korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uvode restrikcije u trošenju 

javnih sredstva, kao što je zabrana novog zapošljavanja te prijem službenika i namještenika na 

neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene, 

zabrana sklapanja novih ugovora o djelu, mogućnost preuzimanja samo onih obveza i izvršavati 

rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih funkcija i poslova te obustava odnosno 

ograničenja postupaka javne nabave sukladno predmetnoj Odluci Vlade RH. 

 Isto tako, obveznici su dužni posebnu pozornost obratiti na to da se sredstva troše zakonito, 

namjenski i svrhovito, uzimajući u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja koje uključuje načelo 

ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. 

 

V. 

Osim mjera koje je donijela Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski sabor ili koje će donijeti za 

smanjenje gospodarske štete i očuvanja određenog životnog standarda građanstva narušenog 

epidemijom koronavirusa, Gradsko vijeće predlaže, tj. daje sljedeće preporuke gradonačelniku: 

1. Da gradska uprava Grada Korčule u cijelosti provodi Odluku Vlade RH o ograničavanju 

korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima 

izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu. 

2. Da sukladno članku 1. Zakona o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 32/20) 

u primjerenom roku predloži potrebne akte iz oblasti komunalnog gospodarstva a odnosi se na 

komunalnu naknadu, tj. mogućnost oslobađanja obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni 

prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti 

dok traju okolnosti navedene u st. 2 istog članka, kao i mogućnost da se dio naplaćenih sredstva 

komunalne naknade odnosno komunalnog doprinosa koristi i za druge namjene različite od namjene 

propisane čl. 91. odnosno čl. 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

 3. Da donese odluku o smanjenju osnovne plaće svim službenicima i namještenicima u 

gradskoj upravi, kao rashodovne strane proračuna. 

 4. Da donese odluke  o smanjenu osnovne plaće zaposlenicima u ustanovama kojima je 

osnivač i vlasnik Grad Korčula, gdje je to moguće bez zadiranja, tj. izmjene kolektivnog ugovora koji 

je primjenjiv, kao rashodovne strane proračuna. 

 5. Da s pozicije izvršne vlasti, tj. kao skupština trgovačkog društva u vlasništvu Grada Korčule 

utječe ili donese odluku na smanjenju osnovnih plaća zaposlenika u tim trgovačkim društvima, izuzev 

KTD „Hober“ d.o.o. 

 6. Da predloži Gradskom vijeću opći akt, tj. izmjenu Odluke o naknadama troškova 

vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule, kojim će se smanjiti naknade predsjedniku i 

potpredsjednicima Gradskog vijeća. 

 7.  Da donese odgovarajuću odluku o skraćenju svijetljena javne rasvjete po svim naseljima 

Grada Korčule, radi smanjenja troškova (rashodovna strana proračuna). 

 8. Da se za vrijeme trajanja mjera suzbijanja epidemije koronavirusa (COVID-19) sukladno 

važećim propisima ne provode mjere prisilne naplate osim onih kojima prijeti zastara.  

 9. Da se otpiše najamnina za građane koji su u najmu  gradskih stanova, a  koji su ostali bez 

posla/prihoda temeljem Odluka Stožera civilne zaštite RH ili su ostali bez posla- uvjetovani otkaz  

zbog krize. 

10. Da se omogući financijska pomoć u iznosu od 1.500,00 (tisuću i pet stotina) kuna za  

članove obitelji, odnosno 750,00 (sedam stotina i pedeset) kuna za samce koji su ostali bez 

posla/prihoda temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH za svo vrijeme dok su na snazi mjere 

Stožera civilne zaštite RH. 

11. Da se za poduzetnike i obrtnike koji imaju cjelogodišnju aktivnost i prema Gradu imaju 

dugovanje, omogući obročnu otplatu bez kamata za sve dugove nastale poslije 01. 01. 2020. 
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12.  Da se otpišu plaćanja koncesijskih odobrenja, za svo vrijeme dok su na snazi Odluke 

Stožera civilne zaštite RH. Nakon ukidanja Odluka,  umanji cijenu koncesijskih odobrenja  za 50% , 

a zaključno sa 31. 10. 2020.godine. 

13. Da se za poduzetnike i obrtnike koji su sezonskog karaktera i koji prema Gradu imaju 

dugovanje, omogući obročna otplata bez kamata za sve dugove nastale poslije 01. 01. 2020. 

 

VI. 

Preporuča se gradonačelniku da kod oslobađanja zakupa za poslovni prostor u vlasništvu 

Grada Korčule i javne površine vodi računa da se to odnosi isključivo na one zakupnike koji nisu 

mogli obavljati djelatnost u poslovnom prostoru zbog Odluke Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine dok traje takva mjera, a kasnije, nakon ukidanja te Odluke, da 

se razmotri mogućnost da im se zakup smanji na neko vrijeme, zavisno koliko će to utjecati na 

prihodovnu stranu proračuna. 

 

VII. 

Gradonačelnik može mjere navedene iz točke I. ovog Programa proširivati, odnosno 

produžavati za cijelo trajanja mjera od 19. ožujka 2020. godine pa i poslije nakon ukidanja tih mjera, 

ukoliko takvo nešto nije suprotno zakonu ili odlukama Vlade RH odnosno Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske i stavljeno u nadležnost odlučivanja predstavničkom tijelu jedinice lokalne 

samouprave, tj. Gradskom vijeću. 

Gradonačelnik ima obvezu da ako je potrebno provesti određenu mjeru ili aktivnost koja traži 

odluku predstavničkog tijela, da je žurno uz stručnu pomoć gradske uprave pripremi i uputi u 

postupak donošenja na Gradskom vijeću. 

 

VIII. 

Predlaže se gradonačelniku da tijekom mjeseca lipnja ili srpnja predloži rebalans proračuna 

Grada Korčule za 2020. godinu, ukoliko to sukladno Zakonu o proračunu bude potrebno. 

 

IX. 

Nalaže se gradonačelniku da nakon tri mjeseca od dana donošenja ovog Programa, u daljnjem 

roku od 15 dana, podnese Gradskom vijeću izvješće o izvršenju, tj. provedbi svih mjera i aktivnosti 

proizašlih iz ovog Programa. 

Nakon dostave izvješća iz stavka 1. ove točke VIII. Programa, ovlašćuje se predsjednik 

Gradskog vijeća da u ime Gradskog vijeća zatraži izvješće za naredni tromjesečni period, a 

gradonačelnik ga je dužan dostaviti u roku od 15 dana od dana traženja. 

Izvješće se  dostavlja Gradskom vijeću putem predsjednika Gradskog vijeća, koji to izvješće 

prosljeđuje vijećnicima poštom ili e-poštom. 

 

X. 

U Gradu Korčuli će se osnovati „anti-korona“ fond za pomoć građanima i poduzetnicma.  

 

XI. 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/03 

URBROJ:2138/01-01-20-3 

Korčula, 15. travnja 2020.  

                                                                                                                            PREDSJEDNIK 

                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                       Marko Skokandić, ing. 


