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PRIJEDLOG ODLUKE  
 
Na temelju članka 107.a  stavka 4. Općeg poreznog zakona  (Narodne novine 115/2016, 
106/2018, 121/2019, 32/2020, 42/2020) te članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 
10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst,4/18), članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća 
Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13,2/17- proč. tekst,4/18)S  Općinsko vijeće Općine 
Baška Voda na _______ sjednici održanoj dana ___________ 2020. godine donosi 
 
 
 
 

O D L U K U  
O djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javno prometnih površina 

na području Općine Baška Voda 
 
 
 

Članak 1. 
 
Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način djelomičnog oslobađanja od plaćanja poreza na 
korištenje javno prometnih površina na području Općine Baška Voda isključivo za 2020. 
godinu, kao mjera suzbijanja negativnih gospodarskih posljedica nastalih u uvjetima 
epidemije COVID-19 na području Republike Hrvatske, što je dovelo do niza nepovoljnih i 
specifičnih uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata. Novonastala situacija nije se mogla 
predvidjeti i na posljedice proglašenja epidemiološke situacije izazvane virusom SARS CoV-
2 nije se moglo utjecati, a došlo je do ugroze zdravlja građana i kvalitete življenja, 
narušavanja gospodarske aktivnosti i uzrokovanja gospodarske štete. 
 

Članak 2. 
 
Obveznici plaćanja poreza na korištenje javno prometne površine u svim zonama, sukladno 
Odluci o općinskim porezima (glasnik ___) oslobađaju se plaćanja poreza za 2020. godinu 
kako slijedi: 
 

1. korisnici koji imaju pad prometa od 20 - 50% u razdoblju od 01. lipnja – 31. kolovoza 
2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a koji se odnosi na 
poslovni prostor za koji je odobreno korištenje javno prometne površine na području 
Općine Baška Voda za koji se podnosi zahtjev, ostvaruje pravo na umanjenje od 30% 
iznosa godišnjeg poreza 

2. korisnici koji imaju pad prometa od 51 - 70% u razdoblju od 01. lipnja – 31. kolovoza 
2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a koji se odnosi na 
poslovni prostor za koji je odobreno korištenje javno prometne površine na području 
Općine Baška Voda za koji se podnosi zahtjev, ostvaruje pravo na umanjenje od 40% 
iznosa godišnjeg poreza 

3. korisnici koji imaju pad prometa od 71%  i više u razdoblju od 01. lipnja – 31. 
kolovoza 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a koji se odnosi 
na poslovni prostor za koji je odobreno korištenje javno prometne površine na 
području Općine Baška Voda za koji se podnosi zahtjev, ostvaruje pravo na umanjenje 
od 50% iznosa godišnjeg poreza 

 
Članak 3. 

 
Obveznici plaćanja poreza na korištenje javno prometne površine iz članka 2. ove Odluke 
mogu se djelomično osloboditi (umanjenje) od plaćanja poreza pod sljedećim uvjetima: 
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- ako na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih dugovanja prema općini Baška 

Voda (smatrat će se da obveznik nema dugovanja ako je iznos dospjelog duga manji 
od 300,00 kn) 

- ako do dana podnošenja zahtjeva obveznik nema izrečenu kaznu od strane 
komunalnog redarstva za tekuću godinu 

 
Članak 4. 

 
Zahtjev za ostvarivanje prava na umanjenje obveznici mogu podnijeti zaključno do 
30.09.2020. godine, uz dostavu dokaza o ispunjenju uvjeta iz članka 2. i članka 3. ove 
Odluke. 
Zahtjev se dostavlja do 30.09.2020. bez obzira na način dostave, zakašnjeli zahtjevi neće se 
razmatrati. 
Na temelju podataka dostavljenih od strane obveznika i podataka kojima raspolaže Općina 
Baška Voda Općina Baška Voda utvrdit će osnovanost zahtjeva. 
 

Članak 5. 
 

Svaki zaprimljeni zahtjev razmatrat će radno tijelo koju utvrdi Općinsko vijeće. 
U slučaju da se ukaže potreba za dodatnim podacima radno tijelo može od podnositelja 
zahtjeva zatražiti dodatne podatke. 
Ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva ostvario pravo djelomičnog oslobađanja plaćanja 
poreza za korištenje javno prometne površine po odredbama ove Odluke dostavom netočnih 
ili lažnih podataka mjera djelomičnog oslobađanja od plaćanja poreza na korištenje javno 
prometnih površina i njezini učinci poništiti će se. 
 
 

Članak 6. 
 
Svim obveznicima koji su ostvarili pravo  djelomičnog oslobađanje (umanjenje) plaćanja 
poreza na korištenje javno prometnih površina na području Općine Baška Voda, sukladno 
odredbama ove Odluke, oslobađanje od plaćanja poreza biti će iskazano u rješenju o razrezu 
poreza na korištenje javno prometnih površina Upravnog odjela za proračun i financije 
Općine Baška Voda. 
 

Članak 7. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku, službenom glasilu 
Općine Baška Voda.  
 
 
KLASA:021-05/20-01/  
URBROJ:2147/02-01-20/1 
 Baška Voda,___________ 2020g.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća  
Ante Lončar 

 


