
                    
  REPUBLIKA HRVATSKA 

      ISTARSKA ŽUPANIJA 

  GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

             Gradonačelnik 

KLASA: 402-01/20-01/61 

URBROJ: 2167/01-09/01-20-2 

Poreč-Parenzo, 30. ožujka 2020. 

 

 Na temelju čl. 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča" 

br.2/13 i 10/18) na prijedlog Upravnog odjela za financije KLASA: 402-01/20-01/60; 

URBROJ: 2167-01-20/01-20-1 od 27.03.2020. godine, Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo 

je donio sljedeći  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1.    Utvrđuje se prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja poreza na korištenje javnih 

površina, te se dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo na razmatranje i donošenje u 

priloženom tekstu. 

 

2.   Na sjednici Gradskog vijeća sva će potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke iz točke 1. 

ovog Zaključka dati Darko Saftić, pročelnik Upravnog odjela za financije. 

 

   

                                                                  GRADONAČELNIK 

                                                            Loris Peršurić 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Gradsko vijeće, ovdje 

2. Upravni odjel za financije, ovdje 

3. Pismohrana, ovdje             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ-PARENZO 

CITTA DI POREČ-PARENZO 

Gradsko vijeće 

KLASA: 

URBROJ: 

Poreč-Parenzo, 

 

 Na temelju članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo", broj 02/13 i 10/18), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj __  

2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina  
 
 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih 

površina, kao jedna od mjera suzbijanja negativnih gospodarskih posljedica nastalih uslijed 

posebnih okolnosti koje podrazumijevaju 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 uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom 

SARS – CoV 2.  

 

Članak 2. 

Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove Odluke, od plaćanja poreza na korištenje javnih 

površina, oslobađaju se u cijelosti obveznici plaćanja, odnosno korisnici javnih površina koji 

nisu u mogućnosti koristiti javnu površinu ili je njihovo korištenje ograničeno uslijed nastupa 

posebnih okolnosti, kojima je izdano Rješenje o porezu na korištenje javne površine a čije je 

poslovanje obuhvaćeno mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci 

Županijskog stožera civilne zaštite te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, 

rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja Stožera 

civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine. 

Oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina odnosi se na period od 

01. ožujka 2020. godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane. 

Za podmirene navedene obveze za mjesec ožujak neće se vršiti povrat sredstava, već 

će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera. 

 

Članak 3. 

Obveznici poreza na korištenje javnih površina mogu ostvariti pravo na oslobađanje 

od plaćanja poreza na korištenje javnih površina podnošenjem pisanog i obrazloženog 

zahtjeva.  

Na temelju osnovanog i opravdanog zahtjeva, nadležni Upravni odjel izdat će Rješenje 

o izmjeni Rješenja o porezu na korištenje javnih površina. 
 

 



Članak 4. 

Za provedbu ove mjere zadužuje se Upravni odjel za financije Grada Poreča-Parenzo. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo da posebnim aktom propiše način 

postupanja upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo za situacije koje nisu odgovarajuće 

razrađene i propisane ovom Odlukom. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo". 

 

 

 

 

                                                                                 PREDSJEDNIK 

                                                                                  GRADSKOG VIJEĆA 

                                                Adriano Jakus                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Pravna osnova: 

Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržan je u članku 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo 

(„Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 2/13 i 10/18). 

 

Ocjena stanja: 

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. Na temelju navedene odluke, Stožer civilne zaštite 

Istarske županije donio je Odluku o ograničenju rada i mjerama ponašanja od 15. ožujka do 

14. travnja 2020. godine, Klasa: 810-01/20-01/01, Urbroj: 2163/1-02/19-20-41 od dana 14. 

ožujka 2020. godine, kojom odlukom je ograničen rad kategorija trgovačkih centara, trgovina 

prehranom, te obustavljen rad ugostiteljskih objekata svih kategorija i rad uslužnih djelatnosti, 

kao i preporuka da djeca vrtićke i školske dobi ostaju kod kuće do 14. travnja 2020. godine, i 

preporuka da se prostori vrtića, osnovnih i srednjih škola, te fakulteta do 14. travnja 2020. 

godine ne koriste kao mjesta okupljanja, zbog blizine žarišta ugroze od epidemije korona 

virusom i provedenih mjera na području Istarske županije kojima se ograničio rad pravnih 

osoba i okupljanje ljudi. Nadalje, nadopunom naprijed navedene odluke prekinut je rad do 14. 

travnja 2020. godine uslužnim djelatnostima i to automat klubovima i salonima za 

uljepšavanje životinja, a ograničen rad pojedinih djelatnosti.  

 

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.  

 

U cilju pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području Istarske županije, posebice 

obrtnika, poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika, svi istarski gradonačelnici dana 19. 

ožujka 2020. godine predložili su set mjera rasterećenja gospodarstva, s kojima se želi dati 

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

poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije. 

 

Jednu od predloženih mjera predstavlja i oslobađanje plaćanja na temelju izdanih 

Rješenja o porezu na korištenje javnih površina u cijelosti od 01.03.2020. do normalizacije 

poslovanja i obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama 

ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite te 

Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti 

i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. 

 

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 ove Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje 

javne površine za vrijeme trajanja navedene epidemije, a sve u cilju pomoći poduzetnicima da 

prebrode poteškoće u kojima su se iznenada zatekli. Obveznici poreza na korištenje javnih 



površina mogu ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih 

površina podnošenjem pisanog i obrazloženog zahtjeva, a temeljem istog nadležni upravni 

odjel izdat će Rješenje o izmjeni Rješenja o porezu na korištenje javnih površina. 

Predloženom odlukom ujedno se predviđa ovlaštenje Gradonačelniku Grada Poreča-Parenzo 

da posebnim zaključkom propiše način postupanja upravnih tijela Grada za situacije koje nisu 

odgovarajuće razrađene i propisane ovom Odlukom. 

 

Osnovna pitanja koja treba urediti Odlukom: 

Predloženom Odlukom uređuje se mogućnost oslobađanja od plaćanja poreza na 

korištenje javne površine za vrijeme trajanja navedene epidemije, a sve u cilju pomoći 

poduzetnicima da prebrode poteškoće u kojima su se iznenada zatekli. Obveznici poreza na 

korištenje javnih površina mogu ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na 

korištenje javnih površina podnošenjem pisanog i obrazloženog zahtjeva. Temeljem zahtjeva 

obveznika nadležni upravni odjel izdat će Rješenje o izmjeni Rješenja o porezu na korištenje 

javnih površina. 

 

Cilj donošenja Odluke: 

Cilj donošenja Odluke je stvaranje preduvjeta za omogućavanje pomoći i rasterećenja 

privatnog sektora na području Grada Poreča-Parenzo, u skladu sa setom mjera rasterećenja 

gospodarstva predloženim od strane svih istarskih gradonačelnika dana 19. ožujka 2020. 

godine, kojima se želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i za rješavanje problema 

nelikvidnosti onima čije je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije. 

Donošenje ove Odluke dio je žurnih mjera kojima se nastoji olakšati poslovanje 

privatnog sektora koji može doći u poteškoće koje su posljedica nastupa posebnih okolnosti, a 

koje zahtijevaju brzu reakciju kako bi se smanjila nastala šteta u gospodarskom poslovanju. 

Slijedom toga, predlaže se i stupanje na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Grada Poreča-Parenzo".  

 

Sredstva potrebna za ostvarenje Odluke: 

Sredstva za realizaciju ove Odluke osigurana su u okviru sredstava za redovni rad 

upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo. 


