Prijedlog 8. ožujka 2021.
Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12.,
19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj
17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20. i 4/21.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj
_________________2021. godine donijelo je
ODLUKU
o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti
COVID-19 za mjesec ožujak 2021.
Članak 1.
S ciljem pomoći i rasterećenja poduzetnika na području Grada Pazina, donosi se set mjera
pomoći gradskom gospodarstvu kojima se želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i za
rješavanje problema nelikvidnosti onima čije je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije
koronavirusa.
Članak 2.
Uz mjere pomoći utvrđene na razini Vlade Republike Hrvatske, poduzetnici s područja Grada
Pazina mogu od tijela gradske uprave zatražiti:
1. Odgodu plaćanja računa komunalne naknade za mjesec ožujak 2021. godine za one
poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odlukama o nužnim
epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere
i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ 141/20.,
1/21., 2/21., 8/21, 14/21., i 20/21.). Plaćanje komunalne naknade odgađa se na rok do 12 mjeseci.
2. 50% oslobađanje plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada za mjesec ožujak
2021. godine, za sve prostore koji obuhvaćeni zabranom poslovanja u Odlukama o nužnim
epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere
i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem („Narodne novine“ 141/20., 1/21.,
2/21., 8/21, 14/21., i 20/21.)
Sve mjere odgode ili oslobađanja plaćanja koje su predviđene stavkom 1. članka 2. ove Odluke
mogu koristiti samo oni poduzetnici koji kumulativno ispune ove uvjete:
1. da su u prethodnoj godini imali ukupne prihode do 7,5 milijuna kuna te
2. da nemaju dospjela dugovanja na dan 31.12.2020. godine prema Gradu Pazinu, kao niti prema
trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pazina.
Primjena mjera pomoći propisanih Odlukom ne odnosi se na gradska, županijska i državna
poduzeća kao ni poduzeća u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, niti na Saveze, udruge,
ustanove i ostale slične organizacije ili ustanove neovisno o vlasništvu ili suvlasništvu.
Članak 3.
Za mjeru pod člankom 2. stavkom 1, točka 2. ne mogu se prijaviti oni poduzetnici kojima je
odobreno sufinanciranje istih fiksnih troškova putem Mjera nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih
troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom
(COVID-19) Porezne uprave Republike Hrvatske.
Članak 4.
Radi ostvarivanja prava s osnove odgode ili oslobađanja plaćanja poduzetnici su dužni podnijeti
odgovarajući zahtjev Upravnom odjelu za gospodarstvo financije i proračun Grada Pazina.
Odobrena obročna plaćanja bit će provedena kroz računovodstveno-knjigovodstveni sustav
Grada Pazina po službenoj dužnosti na temelju ove Odluke i zahtjeva za odgodom, a bez donošenja
posebnih zaključaka ili odobrenja.
Na sva odobrena obročna plaćanja se neće obračunavati kamate.
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Članak 5.
Radi što žurnije pomoći poduzetništvu, ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave
u Službenim novinama Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u
Šumi.
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OBRAZLOŽENJE
I.

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
Pravna osnova za donošenje Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom
trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec ožujak 2021. godine a nalazi se u članku 35. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/1
9), te članku 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18.,
5/20. i 4/21.).

II.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE
U cilju pomoći gospodarskom sektoru Grada Pazina tijekom mjera ograničenja i/ili obustava
rada gospodarskih subjekata, Grad Pazin donio je niz mjera kako bi rasteretio poduzetnike te kako bi se
dao poticaj za zadržavanje radnih mjesta ali i za rješavanje problema nelikvidnosti. Tako je tijekom
ožujka, travnja i prosinca 2020. godine, te veljače 2021. godine donijeto niz mjera u kojima su
poduzetnici koji su bili obuhvaćeni odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske oslobođeni ili
su im bila odgođena plaćanja raznih davanja prema Proračunu Grada Pazina, te su sufinancirani određeni
rashodi iz Proračuna Grada Pazina.
Osim toga obveznicima plaćanja poreza na korištenje javnih površina odobreno je djelomično
oslobođenje plaćanja tijekom ljetnih mjeseci, a u travnju, studenom i prosincu 2020. godine, te siječnju
i veljači 2021. godine oslobođeni su plaćanja poreza na korištenje javnih površina. Također svim
zakupoprimcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina koji su do dana dospijeća računa za
studeni 2020. godine podmirili sve obaveze prema Gradu Pazinu odobreno je oslobođenje obveze
plaćanja zakupnine za mjesec prosinac 2020. godine u iznosu od 90%.
Odlukom mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti
COVID-19 za mjesec veljaču 2021. koja je usvojena na Gradskom vijeću 18. veljače 2021. godine
dodatno se pomoglo poduzetnicima s područja Grada Pazina koji su bili obuhvaćeni mjerama
ograničenja ili obustave rada Odlukama o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju
okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti
COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ 141/20., 1/21., 2/21. i 8/21), na način da se svim
poduzetnicima kojima je ograničen ili obustavljen rad odgodilo plaćanje komunalne naknade za mjesec
veljaču 2021. godine. Odgoda plaćanja komunalne naknade odobrila se na rok do 12 mjeseci. Također,
oni poduzetnicima koji se zakupoprimci u poslovnim prostorima koji su u vlasništvu Grada i kojima je
navedenom Odlukom Stožera RH zabranjen rad oslobođeni su plaćanja zakupnine poslovnih prostora u
vlasništvu Grada za mjesec veljaču 2021. godine.
Ovom Odlukom dodatno se želi pomoći poduzetnicima s područja Grada Pazina koji su
obuhvaćeni mjerama ograničenja ili obustave rada Odlukama o nužnim epidemiološkim mjerama
kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi
sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ 141/20., 1/21., 2/21.,
8/21, 14/21., i 20/21.), na način da se svim poduzetnicima kojima je ograničen ili obustavljen rad odgodi
plaćanje komunalne naknade za mjesec ožujak 2021. godine. Odgoda plaćanja komunalne naknade
odobrava se na rok do 12 mjeseci. Također, oni poduzetnicima koji se zakupoprimci u poslovnim
prostorima koji su u vlasništvu Grada i kojima je navedenim Odlukama Stožera RH ograničen rad
tijekom mjeseca ožujka oslobađaju se 50% plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada
za mjesec ožujak 2021. godine.

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i proračun
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