REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/20-01/5
URBROJ: 2186/026-01-20-3
Varaždinske Toplice, ________ 2020.
Na temelju odredaba članka 35. stavka 1. toč. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 95. st. 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18., 110/18. i 32/2020.), članka 31. st. 1.
toč. 1. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13.,
26/13., 38/13., 4/18., 42/18., 46/19. i 12/20.) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13., 4/18. i 83/19.),
Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj dana __________ 2020.
donosi
ODLUKU
o mjerama pomoći gospodarstvu i građanima s područja Grada Varaždinskih Toplica u
posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju i propisuju mjere pomoći gospodarstvu i građanima s
područja Grada Varaždinskih Toplica (u nastavku: Grad) u posebnim, kriznim okolnostima do
kojih je došlo zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2.
Cilj predmetnih mjera pomoći jest ublažavanje negativnih posljedica koje je proglašena
epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana koronavirusom SARS-CoV-2 imala po gospodarske
subjekte i socijalni status građana.
Članak 2.
Sukladno članku 1. ove Odluke, uvode se sljedeće mjere:
1) Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje
služi obavljanju poslovne djelatnosti oslobađaju se od obveze plaćanja komunalne
naknade za drugo tromjesečje 2020. godine (odnosno za razdoblje travnja, svibnja i
lipnja 2020.), i to u omjerima i uz uvjete propisane posebnom odlukom Gradskog vijeća.
2) Za obveznike komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti, obvezu naknade za uređenje voda za isti prostor i
zemljište, kao potraživanja Hrvatskih voda koje se obračunava i naplaćuje uz komunalnu
naknadu, za drugo tromjesečje 2020. godine (odnosno za razdoblje travnja, svibnja i

lipnja 2020.) podmirit će Grad, i to u omjerima i uz uvjete propisane posebnom odlukom
Gradskog vijeća.
3) Obveznicima plaćanja poreza na potrošnju isplatit će se novčana naknada u visini
iznosa koji je svaki od obveznika, pojedinačno, do donošenja ove Odluke, uplatio s
osnova poreza na potrošnju za mjesec siječanj i veljaču 2020.
4) Tijekom čitave 2020. godine, Grad neće naplaćivati porez na korištenje javnih površina.
5) Obveznici plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora u (su)vlasništvu Grada,
oslobađaju se od obveze plaćanja zakupnine za razdoblje svibnja i lipnja 2020.
6) Za vrijeme privremene obustave redovitog rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske
Toplice zbog protuepidemijskih mjera određenih Odlukom Stožera civilne zaštite Grada
Varaždinskih Toplica KLASA: 810-03/20-01/3, URBROJ: 2186/026-03-20-1 od 16.
ožujka 2020., roditelji/skrbnici djece koja tijekom svibnja i lipnja 2020. godine uopće
neće boraviti u vrtiću niti koristiti usluge te ustanove ili će boraviti u vrtiću i koristiti
njegove usluge kraće od 10 radnih dana tijekom kalendarskog mjeseca, imaju se u
cijelosti osloboditi od obveze plaćanja naknade s osnova sudjelovanja u ekonomskoj
cijeni redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
7) U dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad, a u kojima, zbog protuepidemijskih mjera
određenih Odlukom Stožera civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica KLASA: 81003/20-01/3, URBROJ: 2186/026-03-20-1 od 16. ožujka 2020., u razdoblju svibnja i lipnja
2020. godine, pojedini korisnik neće uopće boraviti ili će boraviti manje od 10 (deset)
radnih dana tijekom kalendarskog mjeseca, Grad će sufinancirati od po 200,00 kuna za
dijete korisnika usluge redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, prema
evidenciji i obračunu same predškolske ustanove;
8) Roditelji/skrbnici djece korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja i
obrazovanja u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Varaždinske Toplice, a koja će u svibnju i
lipnju 2020. koristiti redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 10
(deset) ili više radnih dana tijekom kalendarskog mjeseca, ostvaruju pravo na
sufinanciranje od strane Grada, u skladu s čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju mjerila i
ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću
Tratinčica Varaždinske Toplice (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj: 25/2018.).
Roditelji/skrbnici djece korisnika redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja
u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Varaždinske Toplice, a koja će u svibnju i lipnju
2020. koristiti redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 10
(deset) ili više radnih dana tijekom kalendarskog mjeseca, ostvaruju pravo na
sufinanciranje od strane Grada, u skladu sa iznosom predviđenim trostranim ugovorima
sklopljenima između Grada, predškolske ustanove i roditelja, u smislu čl. 3. Odluke o
sufinanciranju troškova redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s
područja Grada Varaždinskih Toplica u ustanovama drugih osnivača (“Službeni vjesnik
Varaždinske županije”, broj: 25/2018.).
9) Roditelji/skrbnici djece korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja i
obrazovanja, iz prethodne alineje 8), a čija djeca koriste usluge vrtića iz razloga što oba
roditelja djeteta rade te nisu u mogućnosti organizirati rad od kuće, pored iznosa iz

prethodne alineje 8), u mjesecu svibnju i lipnju ostvaruju pravo na dodatno
sufinanciranje ekonomske cijene u iznosu od 100,00 kuna po djetetu. Sufinanciranje će
se odobriti na temelju odgovarajuće izjave poslodavca o tome da je rad roditelja bio
neophodan i da se nije mogao organizirati od kuće.
10) Grad Varaždinske Toplice snosit će trošak povećanja cijene javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog
komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica prema Cjeniku trgovačkog
društva Čistoća d.o.o., a na koji je izdana suglasnost gradonačelnice Grada
Varaždinskih Toplica KLASA: 363-01/20-01/13, URBROJ: 2186/026-03-20-6 od 23.
travnja 2020., i to isključivo u odnosu na cijene javne usluge za svibanj, lipanj, srpanj i
kolovoz 2020. za korisnike iz kategorije kućanstva (u objektima individualne i kolektivne
stambene izgradnje).

II. PROVEDBENE ODREDBE
Članak 3.
Mjere pomoći određena u članku 1. stavku 1. al. 1) i 2) ove Odluke bit će detaljnije
uređena posebnim odlukama Gradskog vijeća.
Članak 4.
Mjera pomoći određena u članku 1. stavku 1. al. 3) ove Odluke izvršit će se
neposrednom uplatom u korist obveznika poreza na potrošnju u pojedinačnim iznosima koji će
se utvrditi prema stanju knjigovodstvenih evidencija Grada Varaždinskih Toplica i podacima
pribavljenima od strane nadležne Ispostave Porezne uprave.
Članak 5.
Mjera pomoći određena u članku 1. stavku 1. al. 4) ove Odluke provodit će se tako da će
se odobravati korištenje javne površine u skladu s propisima kojima se uređuje komunalno
gospodarstvo i komunalni red jedinice lokalne samouprave, no bez istovremenog zaduživanja
korisnika za naplatu poreza na javnu površinu.
Ovlašćuje gradonačelnica na donošenje zaključaka kojim će se, u svakom pojedinom
slučaju korištenja javne površine u skladu sa zakonom, na temelju ove Odluke, osloboditi
korisnika od plaćanja poreza na korištenje javne površine.
Članak 6.
Mjera pomoći određena u članku 1. stavku 1. al. 5) ove Odluke provodit će se tako da će
zakupnici poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica biti oslobođeni od
plaćanja zakupnina za mjesec svibanj i lipanj te se za te iznose zakupcima neće niti izdavati
računi.
Članak 7.
Mjere pomoći određene u članku 1. stavku 1. al. 6) – 9) ove Odluke provodit će se
pribavom vjerodostojnih podataka, izjava i evidencija dječjih vrtića zasebno za svaki mjesec

provedbe mjere te dostavom izjava poslodavaca prikupljenih od strane samih roditelja/skrbnika
djece korisnika redovitih programa dječjih vrtića.
Članak 8.
Mjera pomoći određena u članku 1. stavku 1. al. 10. ove Odluke provodit će se tako da
će iznos razlike između cijene javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada na području Grada
Varaždinskih Toplica prema Cjeniku trgovačkog društva Čistoća d.o.o., a na koji je izdana
suglasnost gradonačelnice Grada Varaždinskih Toplica KLASA: 363-01/20-01/13, URBROJ:
2186/026-03-20-6 od 23. travnja 2020. i cijene javnih usluga određenih ranije važećim Cjenikom
trgovačkog društva Čistoća d.o.o., isključivo za korisnike iz kategorije kućanstva (u objektima
individualne i kolektivne stambene izgradnje), snositi Grad, a sve prema mjesečnim obračunima
dostavljenima od strane trgovačkog društva Čistoća d.o.o.
Iznos obračunate razlike za mjesec svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2020. utvrdit će se
umnoškom broja korisnika i iznosa povećanja prema mjerodavnom Cjeniku trgovačkog društva
Čistoća d.o.o., dok će se korisnicima javne usluge iz kategorije kućanstva, za isto razdoblje,
izdavati računi za javnu uslugu u iznosu jednakome cijeni iz ranije važećeg Cjenika.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Gradsko vijeće ovlašteno je, po isteku razdoblja na koje se odnose predmetne mjere
pomoći, produljiti njihovu primjenu ili ih odgovarajuće izmijeniti.
Članak 10.
Izvršavanje ove Odluke povjerava se gradonačelnici Grada Varaždinskih Toplica, dok se
za neposrednu administrativnu provedbu, zadužuje Jedinstveni upravni odjel Grada.

Članak 11.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu
stupa prvi dan po danu objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec

O b r a z l o ž e nj e
Odlukom ministra zdravstva KLASA:001-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-02/6-20-01
od 11. ožujka 2020., na području Republike Hrvatske proglašena je epidemija bolesti COVID-19
uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2. Na temelju navedene Odluke te opasnosti navedene
bolesti po život i zdravlje ljudi, na temelju odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te
nadležnih ministarstava, poduzet je čitav niz mjera s isključivom svrhom sprječavanja širenja
epidemije. Obzirom na naloženo ograničenje i privremenu obustavu rada pojedinih
gospodarskih subjekata (naročito iz djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, turizma te raznih
uslužnih djelatnosti), predmetne mjere imaju dalekosežne posljedice po likvidnost i održivost
gospodarskih tokova te posljedično tome, po socijalni status građana.
Premda su određenim zakonodavnim intervencijama te mjerama Vlade RH na razini
središnje države, poduzeti odgovarajući koraci u smjeru održanja likvidnosti najugroženijih
gospodarskih subjekata te ublažavanja poteškoća u poslovanju, jedinicama lokalne
samouprave, prepušteno je da, u okviru svojih proračunskih sredstava, poduzmu odgovarajuće
mjere radi dodatne pomoći gospodarstvu i građanima. Predmetne mjere se svakako imaju
prilagoditi posebnim proračunskim okolnostima, prihodima i rashodima svake jedinice lokalne
samouprave.
Sukladno navedenome, prijedlogom ove Odluke, predočava se nekoliko mjera
namijenjenih olakšavanju položaja gospodarstvenika, ali i samih građana s područja
Varaždinskih Toplica. Pri tome, svakako je pozornost stavljena na obveze poslovnih subjekata i
građana s osnova komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju kao
potraživanja Grada Varaždinskih Toplica kojima Grad može i raspolagati. Kao dodatna
poticajna mjera poslovnim subjektima, uvodi se i mogućnost podmirenja obveze s osnove
naknade za uređenje voda, kao parafiskalnog nameta koji se obračunava i naplaćuje zajedno s
komunalnom naknadom i o kojem Grad vodi odgovarajuće evidencije i ima saznanja. Kako je
mogućnost oslobođenja od obveze plaćanja komunalne naknade u izvanrednim situacijama
(ovoj i budućima) bila predmetom Zakona o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 32/2020.) te su temeljem istog zakonskog propisa pripremljeni i drugi
prijedlozi odluka za Gradsko vijeće, to se na ovome mjestu neće detaljnije obrazlagati prijedlog
odluke oslobođenja od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda. Uplata iznosa
jednakog iznosu uplaćenom, s osnova poreza na potrošnju za siječanj i veljaču 2020., u korist
proračuna Grada Varaždinskih Toplica određuje se kao posebna mjera namijenjena, prije
svega, subjektima kojima, slijedom zatvaranja vlastitih objekata i zabranom njihova rada,
spadaju u gospodarski najugroženiju skupinu. Ovom mjerom omogućuje im se povrat iznosa
koji su, s osnova potrošnje u siječnju i veljači ove godine uplatili u korist proračuna. Nadalje,
oslobođenje od plaćanja poreza na javne površine određuje se kao posebna mjera, obzirom da
se ne može očekivati puna aktivacija ugostiteljsko-turističkih aktivnosti te će se svakako takva
incijativa, uz uvjet da ne bude suprotna protuepidemijskim mjerama, poticati oslobođenjem od
obveze plaćanja poreza. Posebno se napominje kako obveznici ovog javnog davanja te
potencijalni korisnici mjere nisu samo ugostitelji koji koriste terase na javnim površinama, već i
manji trgovci, OPG-ovi, obrti i slični subjekti koji, tijekom godine, vrše prodaju poljoprivrednih i
drugih proizvoda na javnim površinama.
Otpust obveze s osnova zakupnine za mjesece svibanj i lipanj predlaže se također kao
poticaj konkretnim poduzetnicima koji obavljaju poslovnu djelatnost u prostorima u vlasništvu
Grada, a posebno uvažavajući okolnost da se radi o obveznom odnosu na koji Grad, za razliku
od drugih odnosa zakupaca i zakupnika, ima utjecaja.

Što se tiče mjera pomoći građanima korisnicima usluga dječjih vrtića, napominje se
kako dječji vrtići rade u ograničenom opsegu, i to tako da je, nakon donošenja Odluke Stožera
civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica od 16. ožujka 2020., a kojim je dana preporuka da se
sva djeca, kada je god to moguće, zbrinu kod kuće, usluge dječjih vrtića zatražio bitno manji
broj korisnika. Tijekom travnja, u DV Tratinčica nije bilo nijednog polaznika, dok je u DV
Čarobno ogledalce, bilo nekoliko polaznika. Obzirom da je takvim radom vrtića svakako
smanjen i trošak tih ustanova te da su ustanove imale pravo konkurirati za dodjelu bespovratnih
sredstava potpore Vlade HR (odnosno HZZ-a), a koja sredstva je DV Tratinčica i ostvario, to su
u vrtiću čiji je osnivač Grad, roditelji u cijelosti oslobođeni od plaćanja ekonomske cijene za
razdoblje kada djeca nisu koristila vrtić. U dječjim vrtićima drugih osnivača, kako bi se osigurala
potpora roditeljima djece koja polaze te ustanove, omogućuje se isplata mjesečnog
sufinanciranja u iznosu od 200,00 kuna, uvažavajući činjenicu da ukoliko dijete nije boravilo u
ustanovi, ono nije niti proizvelo nikakav poseban trošak. Radi jednostavnosti primjene te zbog
nemogućnosti predviđanja broja djece koja će tijekom svibnja i lipnja polaziti dječje vrtiće, isti se
princip primjenjuje i na djecu koja će u vrtiću boraviti do 10 radnih dana. Ukoliko će boraviti 10 ili
više radnih dana, isplatit će se puni iznos sufinanciranja prema mjerodavnim aktima i ugovorima
zaključenima s dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad (posebno se napominje i kako je u tim
ugovorima ostavljena mogućnost drugačije isplate sufinanciranja u slučaju nastupa izvanrednih
okolnosti). Dodatno, kako bi se olakšao položaj roditelja koji rade, u uvjetima gospodarske krize
koja će zasigurno imati utjecaj i na radnička novčana prava, određuje se dopunski iznos
sufinanciranja od 100,00 kuna po djetetu čiji roditelji rade (na temelju izjave poslodavca koju
pribavljaju i dostavljaju sami roditelji). Valja napomenuti kako je odlukom gradonačelnice,
donijetom za mjesec travanj, na temelju ovlasti iz čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), već predviđena primjena gotovo
istovjetnih mjera te su one, nakon odgovarajućeg pojašnjenja, prihvaćene od strane roditelja i
dječjih vrtića.
Što se tiče povećanja cijene javne usluge javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada na
području Grada Varaždinskih Toplica prema Cjeniku trgovačkog društva Čistoća d.o.o. valja
istaknuti kako je na taj cjenik, u skladu s odredbom čl. 33. st. 7. i 10. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), izdana
suglasnost gradonačelnice Grada Varaždinskih Toplica KLASA: 363-01/20-01/13, URBROJ:
2186/026-03-20-6 od 23. travnja 2020.. Cjenik je, zajedno sa suglasnosti, objavljen u
Službenom vjesniku Varaždinske županije. Posebno se napominje kako se povećanje cijene od
po 5,79 kn po korisniku iz kategorije kućanstva, obračunava obzirom na povećani rad
novootvorenog Raciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice, a koje se, u cijelosti financira iz
cijene javne usluge. Obzirom na dobru prihvaćenost usluga Reciklažnog dvorišta te velik broj
građana koji ga koriste, izvjesno je da su narasli i troškovi same javne usluge. Kako je zahtjev
za povećanjem cijene bio obrazložen valjanim razlozima, te potvrđen i suglasnim stavom
predstavnika Udruge za zaštitu potrošača Varaždinske županije, to je izdana navedena
suglasnost izvršnog tijela. Međutim, kako bi se olakšao socijalni položaj građana, to se predlaže
primjena mjere temeljem koje će Grad, za obvezu nastalu u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu
o.g, snositi trošak povećanja cijene (oko 10.000,00 kuna mjesečno obzirom da postoji oko
1.700 korisnika iz kategorije kućanstava).
U ovisnosti od daljnjeg tijeka protuepidemijskih mjera, po proteku drugog tromjesečja
2020., moguće je odgovarajuće izmijeniti, dopuniti ili produljiti trajanje mjera. Stupanje na snagu
Odluke određuje se obzirom na što hitniju potrebu primjene određenih mjera.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždinskih Toplica
da na temelju svojih ovlasti iz odredaba čl. 35. st. 1. toč. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 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 čl. 31. st. 1. toč. 3. Statuta
Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 7/13., 26/13., 38/13.,
4/18., 42/18. i 46/19.), usvoji predloženu odluku.
Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

