
1 
 

               
REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
G R A D  G O S P I Ć 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 410-19/20-01/2 
URBROJ: 2125/01-02-21-06 
Gospić, 15. veljače 2021. godine  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA  

 

PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza 
na potrošnju u svrhu ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja na području 
Grada Gospića uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 

Poštovani, 

temeljem članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 7/09, 05/10, 
07/20, 01/12, 02/13, 03/13, 07/15, 01/18, 3/20) dostavljam Vam na razmatranje i  donošenje prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju u svrhu 
ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja na području Grada Gospića uzrokovanih 
epidemijom bolesti COVID-19.  

 
O b r a z l o ž e n j e: 

Gradsko vijeće Grada Gospića dana 11. prosinca 2020. godine donijelo je Odluku o 
oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju u svrhu ublažavanja negativnih posljedica na 
poslovanje ugostitelja na području Grada Gospića uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/20) koja se odnosi na sve pravne i fizičke osobe koje 
pružaju ugostiteljske usluge na području Grada Gospića i kojom se isti  oslobađaju u 2021. godini od 
plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih 
vina, piva i bezalkoholnih pića, utvrđenog Odlukom o gradskim porezima Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 8/17).  

 
Ova Odluka donesena je kao mjera pomoći pružateljima ugostiteljskih usluga s područja 

Grada Gospića, koji su zbog epidemije bolesti COVID-19 pogođeni zabranama rada tijekom 2020. 
godine te je njezina svrha upravo ta da se u posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID-19 
uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kojima je pogođen rad i poslovanje ugostiteljskih objekata, 
osigura održivost poslovanja i radnih mjesta u ugostiteljstvu.  

Dana 25. siječnja 2021. godine  Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured 
dostavilo je Gradu Gospiću uputu  o usklađenju predmetne Odluke s Pravilnikom o dopunama 
Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br.  144/20) koji je na snagu stupio 
23. prosinca 2020. godine, a u kojem se člankom 1. regulira oslobođenje poreznih obveznika od 
podmirivanja poreznih obveza odlukama jedinica lokalne samouprave, kroz privremenu suspenziju 
odredbi poreza na potrošnju.  
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Odredbe navedenog članka primjenjuju se u posebnim okolnostima a vezanim uz obustavu rada za 
vrijeme epidemije bolesti  COVID – 19.  

Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju u svrhu 
ublažavanje negativnih posljedicama poslovanje ugostitelja na području Grada Gospića 
uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 

S poštovanjem,  

 

                                                                               GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

                 Karlo Starčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Na temelju odredbe članka 107.a Općeg poreznog zakona („NN“ 115/16, 106/18, 121/19, 
32/20 i 42/20), odredbe članka 71.ra Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („NN“ 45/19, 
35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20 i 144/20 ), odredbe članka 52. Zakona o lokalnim 
porezima („NN“ 115/16, 101/17), odredbe članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 - pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20), Gradsko vijeće 
Grada Gospića dana ___________ 2021. godine, donosi  

 
O D L U K U 

o   izmjenama  i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza 
na potrošnju u svrhu ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja  

na području Grada Gospića uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 

I. 

U Odluci o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju u svrhu ublažavanje negativnih 
posljedica na poslovanje ugostitelja na području Grada Gospića uzrokovanih epidemijom bolesti 
COVID-19 („Službenik vjesnik Grada Gospića“ br. 10/20), točka I. mijenja se i glasi: 

„Ovom Odlukom se privremeno, za razdoblje od 01.siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. 
godine, stavljaju izvan snage odredbe Odluke o gradskim porezima Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 8/17), kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja poreza na potrošnju, 
čime se u navedenom razdoblju ukida obveza plaćanja poreza na potrošnju za pravne i fizičke osobe 
koje pružaju ugostiteljske usluge na području Grada Gospića. 

Obveznici su dužni obračunavati i iskazivati  utvrđenu obvezu poreza na potrošnju na obrascu  
PP-MI-PO te predavati navedeni obrazac do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec nadležnom 
upravnom tijelu Grada pojedinačno za svaki poslovni prostor, nakon čega će se zaduženi iznos poreza 
na potrošnju stornirati po službenoj dužnosti temeljem ove Odluke.“ 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  

 

PREDSJEDNIK  
                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

                                                                                                    Petar Radošević, v.r. 

 

 


