
PRVI PAKET GOSPODARSKIH I SOCIJALNIH MJERA 
GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA 

U OKVIRU PANDEMIJE KORONAVIRUSA 
 
 
Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Novigrada-Citanova, održanoj 31. ožujka 2020., usvojen je prvi 
paket gospodarskih i socijalnih mjera kojima će se pomoći ovdašnjim gospodarstvenicima i 
poduzetnicima, ali i drugim kategorijama stanovništva, poput roditelja vrtićke djece, a sve u svijetlu 
nepovoljnih okolnosti prouzročenih aktualnom pandemijom koronavirusa i restriktivnih mjera koje su 
zbog nje poduzete. Najavljeno je tom prigodom kako će u doglednoj budućnosti uslijediti i nove mjere 
i odluke kojima će Grad Novigrad-Cittanova u okviru svojih ingerencija pomoći gospodarstvu i svim 
ostalim kategorijama stanovništva koje će u najvećoj mjeri biti pogođene krizom.  
 
Odlukom o odgodi naplate komunalne naknade, obročnom plaćanju komunalnog doprinosa, te 
načinu korištenja naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa odgađa se 
plaćanje komunalne naknade poduzetnicima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i 
ponašanja koje je donio stožer Civilne zaštite RH 19. ožujka 2020. godine. Obveznicima kojima je 
utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni doprinos, 
od 1. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane, odobrava se obročno 
beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše šest mjeseci.  
 
Odlukom o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za vrijeme trajanja 
epidemije, od 1. ožujka 2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane, tog su 
davanja oslobođeni svi poduzetnici koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja.  
 
Odlukom o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada 
Novigrada–Cittanova Gradsko vijeće omogućilo je da gradonačelnik donese Odluku o smanjenju 
zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova, kojom se odobrava 50-
postotno smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada–
Cittanova, počevši od ožujka 2020. pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja, za one poduzetnike 
koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja. 
 
Odlukom o odgodi dospijeća poreza na potrošnju se obveznicima ovog poreza koji obavljaju 
ugostiteljsku djelatnost na području Grada Novigrada–Cittanova odgađa rok dospijeća plaćanja 
poreza na potrošnju za ožujak, i to za tri mjeseca.  
 
Odlukom o obustavi plaćanja spomeničke rente u cijelosti se obustavlja plaćanje rente za razdoblje 
trajanja mjera suzbijanja pandemije bolesti COVID-19. 
 
Dopunom Mjerila o subvencioniranju učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i 
naobrazbe određeno je da roditelji i skrbnici, odnosno neposredni korisnici usluga dječjih vrtića, ne 
plaćaju utvrđenu cijenu programa za vrijeme u kojem nisu u mogućnosti koristiti usluge vrtića zbog 
nastupa posebnih okolnosti, odnosno u vrijeme dok su vrtići bili zatvotreni zbog pandemije 
koronavirusa. 
 
Novigrad-Cittanova, 31. ožujka 2020. 


