
 

 

                       
        REPUBLIKA HRVATSKA 

         ISTARSKA ŽUPANIJA 

      GRAD POREČ-PARENZO  

    CITTÀ DI POREČ-PARENZO 

                 Gradonačelnik 

KLASA: 302-01/21-01/03 

URBROJ: 2167/01-09/01-21-7 

Poreč-Parenzo, 9. rujna 2021. 

 

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo (˝Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo˝ broj 2/2013, 10/2018 i 02/2021), na prijedlog Upravnog odjela za opću upravu i 

gospodarstvo, KLASA: 302-01/21-01/01, URBROJ: 2167/01-19/20-21-5 od 08. rujna 2021. 

godine, Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je sljedeći 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpora male 

vrijednosti obveznicima poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini, te se 

dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo na razmatranje i donošenje u 

priloženom tekstu. 

 

2. Na sjednici Gradskog vijeća sva potrebna tumačenja prijedloga Odluke iz točke 1. 

ovog zaključka dat će Morena Mičetić Fabić, pročelnica Upravnog odjela za opću 

upravu i gospodarstvo. 

 

 

Privitak: 

- Prijedlog Odluke  

 

 

                                                                                               GRADONAČELNIK 

                                                                                                     Loris Peršurić 

  

 

 

 

Dostaviti: 

1. Gradsko vijeće, ovdje, 

2. Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo, ovdje, 

3. Pismohrana, ovdje.  

 

 

 



                      
        REPUBLIKA HRVATSKA 

         ISTARSKA ŽUPANIJA 

      GRAD POREČ-PARENZO  

    CITTÀ DI POREČ-PARENZO 

                Gradsko vijeće 
 

KLASA: 

URBROJ: 

Poreč-Parenzo,  

 

 

 

Na temelju članka 4. i članka 10. Zakona državnim potporama („Narodne novine“ broj 

47/14 i 69/17) te članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo (˝Službeni Glasnik Grada Poreča-

Parenzo˝ broj 2/2013, 10/2018 i 02/21), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici 

održanoj ________ 2021. godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima poreza 

na korištenje javnih površina u 2021. godini  

 

Članak 1. 

 U Odluci o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima poreza na korištenje javnih 

površina u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“, broj 3/2021) iza članka 3. 

dodaje se članak 3.a koji glasi: 

„Članak 3.a 

Potpora male vrijednosti dodjeljivati će u maksimalnom iznosu od 40.000,00 kn 

odnosno razmjerno dijelu od početno utvrđene porezne obveze poreza na korištenje javne 

površine-ugostiteljske terase za 2020. godinu koji se odnosi na obračunati iznos poreza za 

mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine prema Zapisniku o obračunu korištenja javne 

površine-ugostiteljske terase koji prileže uz rješenje o korištenju javne površine izdano od 

strane Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Poreča-Parenzo za poslovne subjekte 

koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Poreča-Parenzo, a koji su pogođeni 

gospodarskom krizom uzrokovanom pandemijom COVID-19 virusa. Korisnicima kojima bude 

dodijeljena potpora ista će biti odobrena na način da im se u odobrenom iznosu umanji 

porezna obveza za porez na korištenje javne površine koja će biti utvrđena u 2021. godini, 

i/ili ostale dospjele obveze prema Gradu u slučaju da korisnicima ne bude odobreno 

korištenje javne površine u 2021. godini. 

 Pravo na dodjelu potpore iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju obveznici poreza na 

korištenje javnih površina koji su javnu površinu - ugostiteljsku terasu u 2020. godini koristili 

temeljem članka 14. Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik 

Grada Poreča-Parenzo“, br. 18/17, 5/18 i 20/19), odnosno potpora se može dodijeliti 

temeljem početno utvrđene porezne obveze poreza na korištenje javne površine za 2020. 

godinu za porezna rješenja za korištenje javne površine - ugostiteljske terase, uz ispunjavanje 

uvjeta utvrđenih stavkom 3. ovoga članka. 



Pravo na dodjelu potpore iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostvaruju obveznici poreza 

na korištenje javnih površina koji nisu ostvarili pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja 

poreza na korištenje javnih površina temeljem Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na 

korištenje javnih površina ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 05/20 i 10/20). 

Pravo na dodjelu potpore iz stavka 1. ovoga članka ne ostvaruju obveznici poreza na 

korištenje javnih površina koji su javnu površinu u 2020. godini koristili za postavljanje 

reklamnih tabli temeljem članka 15. Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo 

(„Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 18/17, 5/18 i 20/19).“ 

 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo“. 

  

          PREDSJEDNIK  

 GRADSKOG VIJEĆA 

                    Zoran Rabar 

 

 

Dostaviti: 

1. Gradonačelnik, ovdje, 

2. Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo, ovdje, 

3. Pismohrana, ovdje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Privitak 1. 

 

 

                                 

REPUBLIKA HRVATSKA 

    ISTARSKA ŽUPANIJA 

  GRAD POREČ-PARENZO 

CITTA DI POREČ-PARENZO 

           Gradonačelnik 

KLASA:  

URBROJ:  

Poreč-Parenzo,   

 

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, 

broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članka 4. i članka 10. Zakona državnim potporama 

(„Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17) i članka 3. Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti 

obveznicima poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini (Službeni glasnik, broj__), 

članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 

2/2013, 10/2018 i 02/2021), te na prijedlog Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo 

KLASA: _____________ , URBROJ:______________ od ____ godine,  Gradonačelnik 

Grada Poreča-Parenzo je godine donio 

 

I. IZMJENU I DOPUNU 

PROGRAMA DODJELE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA OBVEZNIKE 

POREZA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA U 2021. GODINI 

 

 

Članak 1. 

U Programu dodjele potpore male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih 

površina u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“, broj 3/2021) iza članka 3. 

dodaje se članak 3.a koji glasi: 

“Članak 3.a 

Potpora male vrijednosti dodjeljivati će u maksimalnom iznosu od 40.000,00 kn 

odnosno razmjerno dijelu od početno utvrđene porezne obveze poreza na korištenje javne 

površine-ugostiteljske terase za 2020. godinu koji se odnosi na obračunati iznos poreza za 

mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine prema Zapisniku o obračunu korištenja javne 

površine-ugostiteljske terase koji prileže uz rješenje o korištenju javne površine izdano od 

strane Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Poreča-Parenzo za poslovne subjekte 

utvrđene člankom 3.a Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima poreza na 

korištenje javnih površina u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“, broj 

3/2021 i _/2021) koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Poreča-Parenzo, a 

koji su pogođeni gospodarskom krizom uzrokovanom pandemijom COVID-19 virusa. 

Korisnicima kojima bude dodijeljena potpora ista će biti odobrena na način da im se u 

odobrenom iznosu umanji porezna obveza za porez na korištenje javne površine koja će biti 

utvrđena u 2021. godini, i/ili ostale dospjele obveze prema Gradu u slučaju da korisnicima ne 

bude odobreno korištenje javne površine u 2021. godini.“ 

  



 

Članak 2. 

U Programu dodjele potpore male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih 

površina u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 3/2021) iza članka 5. 

dodaje se članak 5.a koji glasi: 

“Članak 5.a 

Korisnici potpora male vrijednosti su poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe koje obavljaju 

djelatnosti u skladu s pravnim propisima) koji su obveznici poreza na korištenje javnih 

površina na području Grada Poreča-Parenzo i obavljaju gospodarsku djelatnost, a 

ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 korisnici Programa mogu biti subjekti kojima je utvrđena obveza plaćanja poreza na 

korištenje javnih površina Grada Poreča-Parenzo u 2020. godini, koji su javnu 

površinu - ugostiteljsku terasu koristili temeljem članka 14. Odluke o lokalnim 

porezima Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“, br. 

18/17, 5/18 i 20/19). 

 korisnici Programa mogu biti subjekti koji nisu ostvarili pravo na djelomično 

oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina temeljem Odluke o 

oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina ("Službeni glasnik 

Grada Poreča-Parenzo", broj broj 05/20 i 10/20). 

 korisnici Programa mogu biti subjekti kojima je poreznim rješenjem odobreno 

korištenje javne površine za namjenu obavljanja djelatnosti 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, a kojima je narušena gospodarska aktivnost 

ili je uzrok znatne gospodarske štete,  pri čemu mogu biti prihvatljivi korisnici ukoliko 

kumulativno ispune slijedeće uvjete:  

- da su obuhvaćeni mjerama zabrane i ograničenja rada zbog posebnih okolnosti 

uzrokovanih epidemijom COVID 19,  

- da mogu službenim podacima/dokumentima dokazati ostvarenje prihoda/primitaka 

umanjenih za 50% i više u razdoblju od 20. ožujka 2020. do 20. lipnja 2020. godine, u 

odnosu na isto razdoblje prethodne godine, 

- da su u prethodnoj 2019. godini imali ukupne godišnje prihode do 7,5 milijuna 

kuna. 

 korisnici Programa mogu biti subjekti za koje Upravni odjel za opću upravu i 

gospodarstvo u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da nema dospjelih, a 

nepodmirenih obveza prema Gradu Poreču-Parenzo i trgovačkim društvima u 

vlasništvu Grada Poreča-Parenzo (Usluga Poreč d.o.o., Odvodnja Poreč d.o.o. i Stan 

d.o.o.).”  

 

Članak 3. 

U Programu dodjele potpore male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih 

površina u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“, broj 3/2021) u članku 7. 

mijenja se stavak. i 7. te glasi: 

„Uz obrazac zahtjeva poslovni subjekt koji traži odobrenje potpore prema članku 5.a i 6. ovog 

Programa, uz dokumente tražene u prethodnom stavku ovoga članka, mora dodatno priložiti: 

 Dokaz o prihodu/primicima u mjesecima ožujak-lipanj, ostvarenom u 2019. godini 

 Dokaz o prihodu/primicima u mjesecima ožujak-lipanj, ostvarenom u 2020. godini 

 Dokaz o ostvarenom prihodu na godišnjoj razini (za 2019. godinu). 



Poslovni subjekt koji traži odobrenje potpore prema članku 5.a i 6. ovog Programa uz zahtjev 

nije dužan dostaviti primjerak (kopiju) Poreznog rješenja kojim je djelomično oslobođen 

plaćanja navedenog poreza temeljem Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje 

javnih površina ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 05/20, 10/20 i 13/20).“ 

  

Članak 4. 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom 

glasniku Grada Poreča-Parenzo". 

 

 

          GRADONAČELNIK 

                           Loris Peršurić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrazloženje 

 

1. PRAVNA OSNOVA 

 Pravna osnova za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli 

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

Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17) članak 4. koji navodi 

poslove koje obavljaju davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti i članak 10. u 

kojem je određeno da se potpore male vrijednosti dodjeljuju u skladu s važećom uredbom 

Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti, te članak 41. Statuta Grada 

Poreča-Parenzo (˝Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo˝ broj 2/13, 10/18 i 02/21) u kojem 

je određeno da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz 

samoupravnog djelokruga Grada. 

 

2. 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. 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, Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo je na sjednici održanoj 23.03.2021. godine 

donijelo Odluku 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 dodjeljuju se putem Programa dodjele potpore 

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

donio Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo, a u Programu su definirani svi 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. 

Nakon donošenja navedenih akata utvrđena je potreba za izmjenama i dopunama na način da 

se omogući dodjela potpora za korisnike javnih površina – ugostiteljskih terasa, pa je 

potrebno donijeti izmjene i dopune akata. 

 

3. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

 Ovom se Odlukom uređuje dodjeljivanje potpora male vrijednosti obveznicima poreza 

na korištenje javnih površina u 2021. godini, 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. 

 Potpore male vrijednosti dodjeljivati će se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 

1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 



Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.) te Uredbi Komisije (EU) 

2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina 

produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i 

odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020.) 

 

4. CILJ DONOŠENJA ODLUKE 

 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.  

  

5. SREDSTAVA ZA PROVEDBU PLANA 

 Sredstva za realizaciju ove Odluke osigurana su u proračunu za 2021. godinu. 

 
 


