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Općinsko vijeće Općine Barban je na svojoj 26.sjednici održanoj 09.04.2020. godine 

elektroničkim putem donijelo sljedeće posebne mjere za ublažavanje gospodarskih 

posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID -19, na području Općine Barban: 
 

  

1) oslobađanje plaćanja naknade i poreza za uporabu javnih površina i za ugostiteljske terase 

u cijelosti od 01.ožujka 2020.godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera 

zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja u 

navedenoj Odluci 

 

2) smanjenje iznosa ugovorene zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Barban za 

mjesec ožujak 2020. godine, i nadalje do kraja mjeseca u kojem takve mjere završavaju u 

iznosu od 50% za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja 

iz navedene Odluke, s time da tako smanjenu zakupninu mogu plaćati s odgodom od najviše 

3 (tri) mjeseca 

 

3)  odgoda i obročno plaćanje komunalnog doprinosa obveznicima koji namjeravaju graditi 

građevinu za potrebe svoje poslovne djelatnosti, a koji zbog  naloženih mjera ne mogu 

redovito poslovati 

 

4) djelomično oslobođenje plaćanja komunalne naknade  obveznika komunalne naknade za 

poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti koji se ne 

može obavljati zbog naloženih mjera vezanih za te posebne okolnosti, isti djelomično 

osloboditi komunalne naknade, i to: 

 

- za poslovni prostor u visini razlike vrijednosti komunalne naknade utvrđene važećim 

rješenjem o komunalnoj naknadi za taj poslovni prostor i visini komunalne naknade koja bi 

se  za taj prostor plaćala u istom području zone kada bi on imao stambenu namjenu 

 

- za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u visini razlike  

vrijednosti komunalne naknade utvrđene važećim rješenjem o komunalnoj naknadi za to 

građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i visine komunalne naknade 

koja bi se za tu površinu građevinskog zemljišta plaćala u istom području zone za 

neizgrađeno građevinsko zemljište 

 

5) dječji vrtić „Tratinčica“ Barban nastavit će se financirati iz općinskog proračuna u visini 

nužnoj za podmirenje tekućih obveza prema zaposlenima i drugih tekućih obveza, s time da 

roditelji djece  za razdoblje od dana obustave  rada dječjeg vrtića pa do ponovnog početka 

njegova rada ne plaćaju dnevno učešće u financiranju tih programa predškolskog odgoja 

 

6) dječje vrtiće drugih osnivača, koje polaze djeca s područja Općine Barban sukladno danim 

odobrenjima za upis i sklopljenim ugovorima s tim predškolskim ustanovama nastavit će se 

financirati iz sredstava općinskog proračuna u dosadašnjoj visini po djetetu sukladno broju 

djece koja su upisana u te vrtiće sa stanjem na kraju ožujka 2020., s time da obveza plaćanja 

Općine Barban prestaje u slučaju da roditelji ispišu dijete iz tog dječjeg vrtića, i to danom 

ispisa. 

 

7) plaća i drugi troškovi učitelja i drugih zaposlenih u produženom boravku djece u osnovnoj 

školi „Jure Filipović“ Barban, nastavit će se i dalje financirati iz sredstava općinskog 
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proračuna u visini nužnoj za podmirenje tekućih obveza prema zaposlenima u produženom 

boravku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


