PAKET MJERA ZA POMOĆ GRAĐANIMA I GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U
KRIZI UZROKOVANOJ EPIDEMIJOM BOLESTI COVID - 19

Prošle godine Gradsko vijeće Grada Omiša usvojilo je paket mjera za pomoć gospodarstvu i
građanima u krizi uzrokovanoj epidemijom bolesti COVID-19.
Mjere su prvenstveno bile usmjerene na pomoć građanima i gospodarskim subjektima koji su
izravno pogođeni Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih
događaja.
Privremeno su tako bili oslobođeni od obveze plaćanja komunalne naknade obveznici za poslovne
prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, obveznici plaćanja
naknade za korištenje javno - prometnih površina na kojima se postavljaju ugostiteljski štekati te
zakupci koji su imali važeći ugovor s Gradom Omišem.
Privremeno su bili obustavljeni postupci prisilne naplate prihoda Grada Omiša, a od obveze
plaćanja ugovorene mjesečne naknade za sudjelovanje u programima predškolskog odgoja i
obrazovanja javne ustanove Dječji vrtić Omiš bili su oslobođeni roditelji čija su djeca upisana, ali
tijekom trajanja mjera Stožera civilne zaštite nisu koristila usluge vrtića.
S obzirom da istekom roka na koji su donesene prethodno navedene mjere nije došlo do
poboljšanja situacije vezano za epidemiju bolesti COVID-19, Gradsko vijeće je donijelo nove
mjere kojima se privremeno, u razdoblju u kojem je obustavljen rad i obavljanje djelatnosti
temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesenih nakon 27. studenoga 2020.
godine, oslobađaju obveze plaćanja zakupnine zakupnici koji imaju važeći ugovor o zakupu
sklopljen s Gradom Omišem te se oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade obveznici za
poslovne prostore i građevinsko zemljiše koje služi za obavljanje djelatnosti, a na koje se odnose
Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Vrijednost predviđenih mjera na bazi 3 mjeseca iznosi cca 1.300.000,00 kn.
Osim Grada Omiša, u svom djelokrugu poslovanja komunalno poduzeće Peovica je također
maksimalno izašlo u susret građanima te je donijelo mjere pomoći o kojima više informacija
možete pronaći na poveznici https://peovica.hr/mjere-covid-19/.

