
 
 

 DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA 

 

NACRT 

Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima poreza  

na korištenje javnih površina u 2021. godini 

 

 

Grad Poreč-Parenzo 

Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo  

Početak savjetovanja: 08.02.2021. Završetak savjetovanja: 09.03.2021. 

 

RAZLOG DONOŠENJA  

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je dana 11. ožujka 2020. godine Odluku 

o proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS – CoV – 2 na 

području čitave Republike Hrvatske. Situacija nastala uslijed epidemije korona virusa, koja je 

kao posebna okolnost utvrđena i na nacionalnoj razini te podrazumijeva događaj ili određeno 

stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i 

zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku 

aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, zahtijeva i konkretne mjere pomoći i brzu 

reakciju u cilju očuvanja poslovanja poduzetnika i očuvanja radnih mjesta.  

S obzirom na ekonomski značaj ove zdravstvene epidemije i s namjerom ublažavanja 

negativnih efekata krize, a u skladu s naporima na nacionalnoj razni za suzbijanje ekonomskih 

šteta nastalih kao posljedice epidemije korona virusa (COVID-19) kao i s obzirom na uzročno 

- posljedičnu vezu prekida rada svih ugostiteljskih objekata i ostalih djelatnosti na području 

Grada Poreča-Parenzo koji su ujedno i obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih 

površina, predlaže se donošenje Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima 

poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini, a sve u cilju pomoći poduzetnicima da 

prebrode poteškoće u kojima su se iznenada zatekli. 

Potpore male vrijednosti, temeljem ove Odluke, dodjeljivat će se putem Programa dodjele 

potpore male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini 

koji će donijeti Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo. Prijedlog Programa je u privitku ove 

Odluke a u njemu su definirani uvjeti za dodjelu potpora male vrijednosti, ciljevi, korisnici, 

način provođenja programa, rok za podnošenje prijava, tijelo nadležno za ocjenu podnesenih 

zahtijeva i rok dodjele potpore male vrijednosti. 

 

Cilj donošenja Odluke je stvaranje preduvjeta za omogućavanje pomoći i rasterećenja 

privatnog sektora na području Grada Poreča-Parenzo, kojima se želi dati poticaj za 

zadržavanje radnih mjesta, ali i za rješavanje problema nelikvidnosti onima čije je poslovna 

aktivnost smanjena uslijed epidemije.  

 



 
 

 

Podrobnije razloge donošenja Odluke, te sadržaj Odluke sadrži NACRT  ODLUKE S 

OBRAZLOŽENJEM. 

 

Pozivaju se zainteresirani da, najkasnije do 09.03.2021. godine, dostave svoje komentare na 

Nacrt Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima poreza  na korištenje javnih 

površina u 2021. godini -  putem OBRASCA za savjetovanje na adresu elektroničke 

pošte: matea.kodan@porec.hr 

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, izradit će se izvješće, koje će se dostaviti 

Gradonačelniku Grada Poreča-Parenzo uz prijedlog Odluke i objaviti na gradskim 

internetskim stranicama. 
 


