


Prijedlog 27. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina“  broj 17/09., 

4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 

__________________2020. godine, donijelo je  

 

 

O D L U K U 

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 komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo. 

Gradonačelnik Grada Pazina može posebnim zaključkom propisati način postupanja upravnih 

tijela u provedbi ovih mjera za one situacije koje nisu detaljno propisane ovom Odlukom. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi. 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

     

Predsjednik 

          Gradskog vijeća 
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OBRAZLOŽENJE 
 

I. PRAVNI TEMELJ 

Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 22. Statuta Grada Pazina 

("Službene novine Grada Pazina“  broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.).  
 

II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM 

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 Pazina 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 Pazina da posebnim 

zaključkom propiše način postupanja tijela gradske uprave za situacije koje nisu odgovarajuće 

razrađene i propisane ovom Odlukom. 
 

III. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA 

Provedba ove Odluke ne iziskuje potrebu osiguranja dodatnih sredstava u Proračunu Grada 

Pazina za 2020. godinu. 

Upravni odjel za komunalni sustav, 

prostorno uređenje i graditeljstvo 


