
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Temeljem članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 

115/18 i 98/19), te članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik” broj 01/18 i 01/20), Općinsko 
vijeće Općine Gunja na svojoj 28.sjednici održanoj dana 08. svibnja 2020.godine, donosi 
 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA 
od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020.godinu 
 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuje se način utroška sredstava odstvarenih od zakupa i prodaje            

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020.godinu koja su planirana u Proračunu Općine Gunja za               
2020.godinu u iznosu od ukupno 400.000,00 kn .  

 
Članak 2. 

Sredstva iz čl. 1. ovog Programa koristiti će se za: 
● program katastarsko geodetske izmjere zemljišta 
● podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i 

zemljišnih knjiga, 
● za podmirenje dijela stvarnih troškova vezano uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
● program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja je 

vezana za poljoprivredu  
● troškove održavanja sustava za navodnjavanje 
● za ostale potrebe u poljoprivredi. 

 
Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Općine Gunja. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA GUNJA 
  OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA:320-02/20-01/01 
URBROJ:2212/07-20-26 
Gunja, 08. svibnja 2020.godine  

 
             Predsjednik Općinskog vijeća  

 

               Vlado Brkić 
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2. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“             
br. 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. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i                
članka 29. Statuta Općine Gunja (“Službeni vjesnik” Općine Gunja br. 01/18. i 01/20.) Općinsko vijeće               
Općine Gunja na svojoj 28. sjednici održanoj dana 08.svibnja 2020.godine donosi 
 

Program mjera pomoći gospodarstvu 
(za vrijeme krize izazvane COVID 19); 

  Posebni oblici poticanja poduzetništva 
 

1. Obzirom na situaciju nastalu proširenjem epidemije virusa COVID 19 čije se djelovanje značajno             
odražava na gospodarske aktivnosti poduzetnika na području cijele Republike Hrvatske pa tako i Općine              
Gunja, a s ciljem pomoći poduzetnicima, obrtnicima i građanima implementiraju se odgovarajuće            
gospodarske mjere pomoći. U nastavku navedene mjere odnose se na područja iz djelokruga rada Općine               
Gunja na koje JLS ima mogućnost utjecaja. Dakle, kombinacijom mjera koje donosi Vlada RH i Općina                
Gunja planira se pomoći poduzetnicima u njihovom daljnjem poslovanju za vrijeme trajanja krize. Općina              
Gunja će za provedbu ovih mjera, rebalansom u proračunu osigurati 26.000,00 kn. 
 

Tablica 1. Mjera: Oslobađanje poduzetnika od obveze plaćanja komunalne naknade 
Mjera Oslobađanje poduzetnika od obveze plaćanja komunalne naknade 

Ciljevi Pružanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima čije je poslovanje pogođeno krizom izazvanom           
epidemijom virusa COVID 19 

Nositelj Općina Gunja 
Korisnici Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Gunja 

Provedba 
Odobrava se potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade za mjesec ožujak,           
travanj i svibanj 2020. godine poduzetnicima — pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju             
gospodarske djelatnosti čiji se rad obustavlja ili limitira mjerama Stožera Civilne zaštite RH.  

 
Tablica 2. Mjera: Oslobađanje poduzetnika i obrtnika od obveze plaćanja zakupnine za javne 

površine 
Mjera Oslobađanje poduzetnika od obveze plaćanja zakupnine za javne površine 

Ciljevi Pružanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima čije je poslovanje pogođeno krizom izazvanom           
epidemijom virusa COVID 19 

Nositelj Općina Gunja 
Korisnici Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Gunja 

Provedba Obveznici plaćanja zakupa javnih površina oslobađaju se obveza plaćanja zakupnine za           
javne površine, za mjesec svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine.  

 
Tablica 3. Mjera: Obustavljanje pokretanja postupaka prisilne naplate 

Mjera Obustavljanje pokretanja postupaka prisilne naplate 

Ciljevi Pružanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima čije je poslovanje pogođeno krizom izazvanom           
epidemijom virusa COVID 19 

Nositelj Općina Gunja 
Korisnici Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Gunja 

Provedba 
U narednom razdoblju koje se odnosi na mjesec ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2020.              
godine, odnosno za proglašeni period obustave rada, obustavlja se pokretanje postupaka           
prisilne naplate  potraživanja Općine Gunja.  
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Tablica 4. Mjera: Nastavljanje sufinanciranja mjesečne cijene redovitog rada vrtića 

Mjera Nastavljanje sufinanciranja mjesečne cijene redovitog rada vrtića 

Ciljevi Pružanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima čije je poslovanje pogođeno krizom izazvanom           
epidemijom virusa COVID 19 

Nositelj Općina Gunja 
Korisnici Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Gunja 

Provedba 
Općina Gunja nastavlja sufinanciranje mjesečne cijene redovitog rada vrtića za djecu u            
iznosu od 50 % uz uvjet da početkom redovitog rada vrtića, djeca nastave koristiti uslugu               
redovitog rada vrtića.  

 
Tablica 5. Mjera: Mogućnost besplatne prijave na EU projekte do kraja godine 

Mjera Mogućnost besplatne prijave na EU projekte do kraja godine 

Ciljevi Pružanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima čije je poslovanje pogođeno krizom izazvanom           
epidemijom virusa COVID 19 

Nositelj Općina Gunja 

Korisnici Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Gunja, a             
pretrpili su štetu uslijed krize izazvane epidemijom virusa COVID 19 

Provedba 

Općina Gunja pružit će mogućnost gospodarstvenicima s područja Općine Gunja koji su            
pretrpili štetu uslijed krize izazvane epidemijom virusa COVID 19 da se do kraja godine              
besplatno prijave na EU projekte. Proces će besplatno provoditi tvrtka u vlasništvu Općine,             
Cerjani j.d.o.o., a trošak će snositi Općina Gunja.  

 
Tablica 6. Mjera: Obustavljanje naplate odvoza otpada i plaćanja fiksnog dijela vodne usluge 

gospodarstvenika pogođenih krizom 

Mjera Obustavljanje naplate odvoza otpada i plaćanja fiksnog dijela vodne usluge 
gospodarstvenika pogođenih krizom 

Ciljevi Pružanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima čije je poslovanje pogođeno krizom izazvanom           
epidemijom virusa COVID 19 

Nositelj Tvrtke u vlasništvu Općine Gunja; KTD Gunja d.o.o. i Gunjanska čistoća d.o.o. 
Korisnici Gospodarstvenici na području Općine Gunja, OŠ, udruge, vjerske zajednice i DVD 

Provedba 

Tvrtke u vlasništvu Općine Gunja; KTD Gunja d.o.o. i Gunjanska čistoća d.o.o. u razdoblju              
od 01.04.2020. – 30.05.2020. godine, obustavljaju naplatu odvoza otpada i plaćanja fiksnog            
dijela vodne usluge gospodarstvenika pogođenih krizom izazvanom epidemijom virusa         
COVID 19 kojima je zabranjen rad Odlukom Stožera Civilne zaštite. Ova mjera obuhvaća i              
OŠ, udruge, vjerske zajednice i DVD.  

 
2. Ovaj Program mjera stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine 
Gunja. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA GUNJA 
  OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA:021-05/20-01/01 
URBROJ:2212/07-20-22 
Gunja, 08. svibnja 2020.godine  

 
             Predsjednik Općinskog vijeća  

 

               Vlado Brkić 
 
 



 
 
 

SADRŽAJ: 
________________________________________________________________ 

 
 

 
1. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA I PRODAJE       

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA       
2020.GODINU 

2. PROGRAM MJERA POMOĆI GOSPODARSTVU (ZA VRIJEME KRIZE IZAZVANE        
COVID 19); POSEBNI OBLICI POTICANJA PODUZETNIŠTVA 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLUŽBENI VJESNIK – Službeno glasilo Općine Gunja 
 
Izdavač: Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32 260 Gunja – Odgovorni urednik: Anto Gutić, 
 
Općina Gunja, V. Nazora 97, 32 260 Gunja, tel. 032/882-100, 032/881-119; fax: 032/297-879 



 


