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IZVJEŠĆE  

o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o dodjeli 

potpora male vrijednosti obveznicima poreza na korištenje javnih površina u 2021. 

godini 

Naziv akta za koji je 

provedeno javno 

savjetovanje  

Nacrt Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima 

poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini 

Naziv tijela nadležnog za 

izradu nacrta/provedbu 

savjetovanja 

Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo 

 

Vrijeme trajanja javnog 

savjetovanja 

Od 08.02.2021. godine do 09.03.2021. godine 

Cilj javnog savjetovanja Cilj javnog savjetovanja je dobivanje povratne informacije od 

zainteresirane javnosti na Nacrt Odluke o dodjeli potpora 

male vrijednosti obveznicima poreza na korištenje javnih 

površina u 2021. godini 

Objava akta Objava na web stranici Grada Poreča-Parenzo - 

www.porec.hr  

Popis predstavnika 

zainteresirane javnosti 

koji su dostavili 

očitovanja 

Na Nacrt Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti 

obveznicima poreza na korištenje javnih površina u 2021. 

godini dostavljen je jedan prijedlog/primjedba. 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Za provedbu javnog savjetovanja nisu bila potrebna 

financijska sredstva.  

 

 

 

 

 

http://www.porec.hr/


Re

dni 

bro

j 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst 

primjedbe/prijedlo

ga 

Prihvaćanje/ 

neprihvaćanje 

primjedbe ili 

prijedloga 

 

 

Razlozi prihvaćanja ili 

neprihvaćanja 

 

1. 

 

 

 

 

 

Odbor za 

gospodarstvo i 

EU fondove 

 

- 

Predlaže se da se u 

prijedlog Odluke o 

dodjeli potpora 

male vrijednosti 

obveznicima 

poreza na 

korištenje javnih 

površina u 2021. 

godini uvrste i 

potpore za one 

koji su platili 

porez za 

postavljanje 

reklamnih tabli, jer 

je i njih pogodila 

gospodarska kriza 

radi epidemije 

koronavirusa. 

 

 

Prihvaćanje 

primjedbe 

Prijedlog se prihvaća, 

nadopuniti će se Odluka i 

Program na način da 

obuhvati i  korisnike javne 

površine koji su javnu 

površinu u 2020. godini 

koristili za postavljanje 

reklamnih tabli temeljem 

članka 15. Odluke o 

lokalnim porezima Grada 

Poreča-Parenzo (" Sl. 

glasnik Grada Poreča-

Parenzo ", br. 18/17, 5/18 i 

20/19). 
 

 

 

 

Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo 


