
               

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 410-01/20-01/04 

URBROJ: 2103/01-02-20-6            

Bjelovar, 6. studenoga 2020.   
 

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o lokalnim 

porezima Grada Bjelovara  
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o izmjenama Odluke 

o lokalnim porezima Grada Bjelovara i u povodu toga donio sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima kao u 

tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  
Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 

voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove Željka Vizi.  
 

 

 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
   Upravni odjel za financije i  
                    javne prihode 
 

 

KLASA: 410-01/20-01/04 

URBROJ: 2103/01-08-20-5 
Bjelovar, 6. studenoga 2020.  
 

 
Gradonačelnik Grada Bjelovara 

                                                                                             Dario Hrebak 

 

 PREDMET: Nacrt odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada 
Bjelovara  

 

 
 
Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt odluke  o izmjenama 

Odluke o lokalnim porezima Grada Bjelovara, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom 
vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 

 
 
 
                                                                                                     Pročelnica 
                                                                                           Mirela Bašić,dipl.oec.     
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
    REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA      
 GRAD BJELOVAR 
                   GRADSKO VIJEĆE  
                                                                                                  -NACRT-
                              

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 20., 21. i 42. 
stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne Novine“, broj 115/16 i 
101/17) i članka 31. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___ 
sjednici održanoj dana _____ 2020. donijelo je 
 

ODLUKU  

o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Bjelovara 

 

Članak 1. 

U Odluci o lokalnim porezima Grada Bjelovara  („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 
broj 4/20) u članku 2. stavku 1. točka 1. briše se. 

 

            Članak 2.  

 

Podnaslov „Porez na potrošnju“ i članci 4. i 5. brišu se.   

Članak 3. 

       Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“ i na mrežnim 
stranicama Porezne uprave, a stupa na snagu i promjenjuje se od 1. siječnja 2021. 
godine.     

 
KLASA: 410-01/20-01/04 

URBROJ: 2103/01-02-20-4 

Bjelovar, ___________2020.                                

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Topalović, univ. bacc. oec. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Obrazloženje 
 

Pravni temelj i obrazloženje  za donošenje Odluke  
 

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne 
novine“, broj 115/16 i 101/17 – u daljnjem tekstu: Zakon o lokalnim porezima) 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje visinu i 
nadležno tijelo naplate gradskih poreza.  

 
Gradsko vijeće je na svojoj 27. sjednici održanoj 27. travnja 2020.godine 

donijelo Odluku o lokalnim porezima Grada Bjelovara kojom su kao vrste poreza 
određeni porez na potrošnju i porez na javne površine.  
 

Zadnjom izmjenom porezne odluke zbog nastupanja posebnih okolnosti 
uvjetovanih pojavom bolesti COVID-19 ukinut je prirez porezu na dohodak, te su se na 
taj način stvorile mogućnost za daljnje porezno rasterećenje i gospodarski rast.  
 

Ukidanje prireza porezu na dohodak pokazao se kao pozitivni pokazatelj za 
nove investicije i razvoj gospodarstva, što je dokaz da porezna rasterećenja utječu na 
mogućnosti i prilike za nove projekte na području Grada Bjelovara.  
 

U cilju očuvanja radnih mjesta za područja i djelatnosti koja su najteže 
pogođena korona krizom, a radi daljnjeg poreznog rasterećenja i pomoći uslijed 
novonastale krize, ukidanje poreza na potrošnju jedna je od mjera za stabilizaciju 
financijskog poslovanja poduzetnika, ali i svih obveznika toga poreza kao jedan od 
načina za ublažavanje krize. 

 
 Nacrt odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima bio je u postupku 
savjetovanja s javnošću u razdoblju od 6. listopada do 5. studenoga 2020. godinu. Na  
Nacrt odluke nisu pristigle nikakve primjedbe ni prijedlozi.  
  

Slijedom navedenoga, predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt odluke o 

izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Bjelovara, da utvrdi Prijedlog odluke 

kao u tekstu Nacrta i proslijedi ga Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje. 

 

    Voditeljica Odsjeka                                                                      Pročelnica 

za naplatu i pravne poslove 

   Željka Vizi,dipl.iur.                                                                       Mirela Bašić,dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S 

JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA 

 

 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu odluke o 
izmjenama Odluke o lokalnim porezima 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 

koje provodi savjetovanje 

Upravni odjel za financije i javne prihode 

 

 

Svrha dokumenta 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju s javnošću   

 

Datum dokumenta 
 

6. studenoga 2020. 

 

Verzija dokumenta 
1. 

 

Vrsta dokumenta 
 

Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 

propisa ili akta 

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima 

Jedinstvena oznaka iz Plana 

donošenja zakona, drugih propisa 

i akata objavljenog na 

internetskim stranicama Grada 

Redni broj 42.- V. izmjene i dopune Plana savjetovanja s 

javnošću Grada Bjelovara za 2020. godinu KLASA: 008-

01/19-01/03, URBROJ: 2103/01-01-20-17 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

   

Upravni odjel za financije i javne prihode 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne 

radne skupine za izradu nacrta? 

 

- 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili 

Na drugi odgovarajući 

način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za 

savjetovanje? 

Ako nije,zašto? 

DA 

DA 

 

www.bjelovar.hr  
 

 Nacrt je objavljen 5. listopada 

2020. na internetskoj stranici 

Grada Bjelovara na sljedećem 

linku: 

https://www.bjelovar.hr/dokumenti

/nacrt-odluke-o-izmjeni-odluke-o-

lokalnim-porezima-grada-

bjelovara/  

Savjetovanje je trajalo od 6.10..-

5.11.2020. (30 dana) 

http://www.bjelovar.hr/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/nacrt-odluke-o-izmjeni-odluke-o-lokalnim-porezima-grada-bjelovara/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/nacrt-odluke-o-izmjeni-odluke-o-lokalnim-porezima-grada-bjelovara/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/nacrt-odluke-o-izmjeni-odluke-o-lokalnim-porezima-grada-bjelovara/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/nacrt-odluke-o-izmjeni-odluke-o-lokalnim-porezima-grada-bjelovara/


  

 
Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očitovanja? 

 

Nema pristiglih primjedbi ni prijedloga na Nacrt odluke.  

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 

primjedbi zainteresirane 

javnosti na određene odredbe 

nacrta 

 

- 

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
 Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala 

dodatne financijske troškove.  

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim stranicama 

Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr 

KLASA: 410-01/20-01/04 

URBROJ: 2103/01-02-20-3 

Bjelovar, 6. studenoga 2020.  

 

http://www.bjelovar.hr/

