
GRAD KOMIŽA

Mjere za prevladavanje gospodarske krize

Donesen je  prvi paket mjera za prevladavanje gospodarske krize – uz oslobađanje plaćanja

komunalne naknade i zakupa javnih površina, osigurat će se i novčane naknade onima koji ostanu

bez posla i stalnim sezoncima.

Komiški Gradski vijećnici na sjednici održanoj elektronskim putem u ponedjeljak 27. travnja 2020.,

donijeli  su  Odluke  o  pomoći  u  tijeku epidemije  COVID-19.   U svrhu pomoći  gospodarstvu  i

građanima s područja Grada Komiže u prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom COVID-

19, Grad Komiža uvodi sljedeće mjere pomoći:

1. Odluka o privremenom oslobađaju plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor za

razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. za poduzetnike koji su privremeno obustavili

obavljanje djelatnosti sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske danom 19.

ožujka 2020. godine..

2. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za fizičke osobe koje su zbog epidemije COVID-19

dobile poslovno-uvjetovani otkaz i prijave se na Hrvatski zavod za zapošljavanje, te osobe

koje imaju status stalnog sezonca..

3. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece

u Dječjem vrtiću Komiža..

4. Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine javnih površina..

5. Beskamatna odgoda naplate komunalne naknade za građane i sve poslovne subjekte s

područja Grada Komiže na 90 dana

6. Smanjenjem svih proračunskih izdataka i rashoda koji nisu nužni za redovno poslovanje što

će se iskazati kroz naredne izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže

7. U  tekućoj  proračunskoj  godini,  zbog  nastupanja  izvanrednih  okolnosti,  otkazuju  se

predviđene  manifestacije  i  događanja  čija  realizacija  iziskuje  veće  troškove  (Rota

Palagruzona, Big game fishing…)

8. Svi gradski projekti koji se sufinanciraju europskim sredstvima kao projekti od interesa za

Grad Komižu provodit će se sukladno planiranom tijekom narednog razdoblja proračunske

godine

9. Svim  tvrtkama  u  vlasništvu  i  suvlasništvu  Grada  Komiže,  gradskim  ustanovama  te

Turističkoj zajednici Grada Komiže ukazuje se na potrebu smanjenja nepotrebnih izdataka i

rashoda osim onih najnužnijih potrebnih za redovno poslovanje i očuvanje postojećih radnih

mjesta uz razmatranje potrebe za smanjenjem plaća, što će se iskazati kroz godišnja izvješća

navedenih subjekata u narednom periodu

10. Gradsko vijeće  Grada  Komiže,  ovisno o daljnjem razvoju  nastalih  okolnosti  te  stvarnih

potreba donosit će nove mjere i Odluke



Nautički centar Komiža d.o.o. u svrhu prevladavanja ekonomske krize, donio je sljedeće odluke:

1. Odluka o odgodi plaćanja naknada za javnu uslugu prikupljanja mješanog komunalnog i

biorazgradivog otpada za fizičke i pravne osobe na razdoblje od 3 mjeseca

2. Odluka o oslobađanju plaćanja minimalne naknade za javnu uslugu prikupljanja mješanog

komunalnog  i  boirazgradivog  otpada  za   poduzetnike  koji  su  privremeno  obustavili

obavljanje djelatnosti sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske danom 19.

ožujka 2020. godine

3. Odluka o smanjenju cijena usluga za Modru špilju 


