
 

 

             
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 6. srpnja 2020. 

 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 
 

 
 
 
Poštovani, 

 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada 

Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), 

prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke o stavljanju van 

snage Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina. 

 
 Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 
određujem pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom 
Donalda Blaškovića. 
 
 

GRADONAČELNIK  
 

                                                                                                                    Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
REPUBILKA HRVATSKA                                                                                  PRIJEDLOG 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, _______ 2020. 

 
Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 

9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), a sukladno 
Uputi Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda oznake KLASA: 410-01/20-
01/1235 URBROJ: 513-07-21-01-20-2 od 04. lipnja 2020. godine, Gradsko vijeće Grada 
Labina, na sjednici održanoj dana _______2020. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU  
o stavljanju van snage  

Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina 
 
 

Članak 1. 
    
   Stavlja se van snage Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih 
površina (“Službene novine Grada Labina” broj 4/20). 
 

Članak 2. 
 

   Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada 
Labina.”  
 
    
 
                                                                      PREDSJEDNICA  
                                                                                                                 Gradskog vijeća     
 
                    Eni Modrušan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OBRAZLOŽENJE 

  
1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE  

 
- Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani 

tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.)  
- Uputa Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda oznake KLASA: 

410-01/20-01/1235 URBROJ: 513-07-21-01-20-2 od 04. lipnja 2020. godine 
 
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM  
 

 Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je na izvanrednoj sjednici održanoj dana 31. 
ožujka 2020. godine Odluku o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, 
a sve slijedom novonastalih okolnosti uzrokovanih epidemijom virusa COVID-19, kao dio 
plana mjera pomoći gospodarstvu, da bi se olakšalo poslovanje poduzetnicima koji mogu 
doći u poteškoće. 
 Budući je zaprimljena uputa Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda 
oznake KLASA: 410-01/20-01/1235 URBROJ: 513-07-21-01-20-2 od 04. lipnja 2020. godine, 
u kojoj se u bitnome navodi da: 
- su donesene izmjene Općeg poreznog zakona, sukladno kojima je propisana mogućnost 
odgode i/ili obročne otplate nastalih i/ili dospjelih poreznih obveza, odnosno da se porezni 
obveznik može u cijelosti ili djelomično osloboditi podmirivanja poreznih obveza ako mu je 
uslijed posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno 
otežan, 
- je upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u čijem su djelokrugu 
poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate lokalnih poreza, dužno postupati u skladu s odredbama 
Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi OPZ-a, te omogućiti poreznim obveznicima 
odgodu i/ili obročnu otplatu odnosno oslobađanje podmirivanja poreznih obveza, pod 
uvjetom i na način kako je to propisano Pravilnikom. 
- nema pravne osnove da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave donosi odluke kojima se odgađa dospijeće lokalnih poreza, omogućava obročna 
otplata dospjelih obveza s osnove lokalnih poreza i/ili kojima se određene porezne obveznike 
oslobađa plaćanja lokalnih poreza uslijed epidemije virusa COVID-19, a koje nisu u skladu 
sa OPZ-om i Pravilnikom, 
predlaže se Gradskom vijeću Grada Labina usvajanje predložene Odluke. 
  
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE  
  
Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu.             
          
 

GRADONAČELNIK 
 

Valter Glavičić, v.r. 
 

 
 
Prijedlog izradila: Maja Babić Vidak, v.r. 
Pročelnik: Donald Blašković, v.r.  

 
 
  


