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REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA  ŽUPANIJA  
GRAD BUZET 
Upravni odjel za financije 
i gospodarstvo 
Klasa: 410-01/20-01/5 
Urbroj: 2106/01-06/01-20-1 
Buzet,  03. srpnja 2020. 
 
 
 
 
 
      GRADONAČELNIKU GRADA BUZETA 
      putem Upravnog odjela za opće poslove, 
                                                                društvene djelatnosti i razvojne projekte 

- ovdje – 
 

 

 

Predmet: Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o odgodi dospijeća poreza na 
potrošnju 
  
Poštovani, 
 
U privitku dostavljamo prijedlog Odluke o poništenju Odluke o odgodi dospijeća 
poreza na potrošnju te molimo da istu proslijedite Gradskom vijeću Grada Buzeta na 
raspravu i donošenje. 
 
  
 
S poštovanjem, 
 
 
 
         PROČELNICA 
          
         Martina Zlatić v.r. 
 
U privitku: kao u tekstu 
 
 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD BUZET 
GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 410-01/20-01/5 
URBROJ:2106/01-036/01-20-2 
Buzet, 15. srpnja 2020. 
 
 
 
      GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
           n/r predsjednika Dejana Jakca 
 
 
 
Predmet: Odluka o poništenju Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju 
 
 
Na temelju članka 33. Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' broj 
12/18 ). – pročišćeni tekst te članka 42. stavka 2. i članka 52.  Zakona o lokalnim 
porezima (narodne novine, broj 115/16. i 101/17.),  Gradonačelnik Grada Buzeta 
dana  16.srpnja 2020. godine, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o poništenju Odluke o odgodi dospijeća poreza 
na potrošnju  

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog 
Zaključka. 

3. Prijedlog akta iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje. 

4. Za izvjestitelje po točki 1., a vezano za točku 3. ovog Zaključka zadužuju se 
Siniša Žulić, Gradonačelnik Grada Buzeta i Martina Zlatić, pročelnica 
Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta. 

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

        GRADONAČELNIK 
 
         Siniša Žulić, v.r. 
 

 

 

 



Temeljem članka 107.a Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 115/16, 
106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), odredbi Pravilnika o provedbi Općeg poreznog 
zakona ( „Narodne novine“, broj 45/19, 35/20 i 43/20 ) i članka 19. Statuta Grada 
Buzeta („Službene novine” Grada Buzeta, broj 12/18. – pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana ___________ 2020. godine donosi 
 
 

 
O  D  L  U  K  U 

o poništenju Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju  
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom se Odlukom  poništava Odluka o odgodi dopijeća poreza na potrošnju 
koja je donijeta na sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta, održanoj 31. ožujka 2020. 
godine objavljenoj u „Službenim novinama Grada Buzeta“ broj 04/20 (u daljnjem 
tekstu: Odluka). 
 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim 
novinama“ Grada Buzeta. 

 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Buzet,                  2020. 
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
     

 
       PREDSJEDNIK 

      Dejan Jakac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

I PRAVNI TEMELJ  

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 107.a Općeg poreznog 
zakona („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20.). 

 
II OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM  
 
U cilju pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području Istarske županije, 

svi istarski gradonačelnici dogovorili su set mjera za rasterećenje gospodarstva, te je 
predložena i mjera  Odgoda plaćanja Poreza na potrošnju za obveznike poreza na 
potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Buzeta za mjesec 
ožujak i to za tri mjeseca te je donesena Odluka o odgodi dospijeća poreza na 
potrošnju koja je donijeta na sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta, održanoj 31. 
ožujka 2020. godine 

Uputom Ministarstva financija, Porezna uprava, Središnji ured Zagreb (klasa: 
410-01/20-01/970, Urbroj: 513-07-21-01-20-3) od 4. lipnja 2020. godine, a koja je 
dostavljena 18.lipnja 2020. godine, obavješteni smo da je Porezna uprava provela 
nadzor nad našom Odlukom kojom je odgođeno dospijeće poreza na potrošnju. U 
postupku je utvrđeno da donesena Odluke nije u skladu sa Općim poreznim 
zakonom i Pravilnikom te člankom 42. stavkom 2. i člankom 52. Zakona o lokalnim 
porezima.  

Iz navede upute proizlazi da nema pravne osnove da predstavničko tijelo 
jedinice lokalne ili područne ( regionalne ) samouprave donosi odluke kojima se 
odgađa plaćanja lokalnih poreza, omogućava obročna otplata dospjelih obveza s 
osnove lokalnih poreza i/ili kojima se određene porezne obveznike oslobađa plaćanja 
lokalnih poreza za vrijeme trajanja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 
donesenih uslijed epidemije virusa COVID-19, a koje nisu u skladu s Općim poreznim 
zakonom i Pravilnikom, kao i da nema pravne osnove da se odluke predstavničkog 
tijela jedinice lokalne samouprave kojom se mijenja ili dopunjuje važeća odluka o 
lokalnim porezima, donesena u tekućoj godini, primjenjuje prije nego je to propisano 
člankom 42. Zakona o lokalnim porezima, odnosno prije 1. siječnja sljedeće godine ( 
iznimka su odluke o prirezu poreza na dohodak ).   

Slijedom navedenog izradila se Odluka o poništenju odluke o odgodi dospijeća 
poreza na potrošnju.  

 
    

III PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU 
AKTA 

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu 
Grada Buzeta za 2020. godinu. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Upravni odjel za financije i 

gospodarstvo 



Temeljem članka 107.a Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 115/16, 
106/18, 121/19, 32/20) i članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine” Grada 
Buzeta, broj 12/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici 
održanoj dana 31. ožujka 2020. godine donosi 
 
 

 
O  D  L  U  K  U 

o odgodi dospijeća poreza na potrošnju  
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom se Odlukom, uslijed nastupanja 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 nastalu povodom proglašenja epidemije bolesti COVID 19 
prouzrokovane virusom SARS – CoV 2, utvrđuje mjera koja se odnosi na obveznike 
poreza na potrošnju. 
 
 

Članak 2. 
 
 Za sve obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na 
području Grada Buzeta, odgađa se rok dospijeća plaćanja porezne obveze za tri 
mjeseca, za mjesec ožujak 2020. godine. 
 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim 
novinama“ Grada Buzeta. 
 
KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ: 2106/01-01/01-20-11 

Buzet, 31.03.2020. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
     

       PREDSJEDNIK 
      Dejan Jakac 

 

 

 


