
Na temelju članka 68. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 
15/15.), te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće 
je na sjednici održanoj dana _______________ 2018. godine donijelo 
 
 

ODLUKU 
o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, 

obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis 
potraživanja 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu 
otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Općine Motovun.  
 

Članak 2. 
Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje: 

1. dug je svaka dospjela, a nepodmirena obveza prema Općini Motovun koja bi 
bila prihod općinskog proračuna; 

2. javna davanja su sva davanja koja su kao javna davanja utvrđena Općim 
poreznim zakonom, izuzev naknada za koncesije; 

3. potraživanje je svako potraživanje općine Motovun, koje bi bilo prihod 
općinskog proračuna; 

4. članovi kućanstva su bračni ili izvanbračni drug, djeca i ostali srodnici u pravoj 
i pobočnoj liniji, srodnici po tazbini i druge osobe neovisno o stupnju i vrsti 
srodstva, a koje žive u istom stambenom prostoru s podnositeljem zahtjeva, 
zajednički snose troškove i zadovoljavaju potrebe zajedničkog života. 

 
Članak 3. 

(1) Ova Odluka primjenjuje se na dužnika fizičku osobu i dužnika pravnu osobu. 
(2) Dužnik fizička osoba u smislu ove Odluke je fizička osoba - građanin, fizička 
osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost (liječnici, odvjetnici i 
slično). 
(3) Na dužnika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja obavlja samostalnu 
djelatnost (liječnici, odvjetnici i slično) primjenjuju se odredbe ove Odluke koje se 
odnose na pravnu osobu. 
 

Članak 4. 
(1) Odredbe ove Odluke odnose se na potraživanja s osnove svih davanja čije je 
utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti Općine 
Motovun, kao što su općinski porezi, spomenička renta, komunalna naknada, 
komunalni doprinos, grobna naknada i ostali prihodi po posebnim propisima. 
(2) Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na nedospjele, a nepodmirene obveze 
prema Općini Motovun koje bi bile prihod općinskog proračuna. 
(3) Odredbe ove Odluke ne odnose se na nejavna davanja i naknade za koncesije 
odnosno na potraživanja koja su nastala iz ugovornih odnosa. 
 



Članak 5. 
(1) Općinski načelnik može u skladu s člankom 68. Zakona o proračunu, odredbama 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga 
te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“, broj 52/13.) i ove 
Odluke na prijedlog pročelnika jedinstvenog upravnog odjela a na zahtjev dužnika, 
odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično 
otpisati potraživanje do iznosa od 20.000,00 kuna. 
(2) Općinski načelnik može odobriti odgodu plaćanja duga i/ili obročnu otplatu duga u 
vidu jednokratne otplate ili otplate u obrocima za razdoblje do najduže pet godina. 
(3) Prilikom odlučivanja o pravima pravnih osoba koja su predmet ove Odluke 
postupat će se u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore, uključujući i 
pravila o potporama male vrijednosti. 
 

II. MJERE I KRITERIJI NAPLATE I OTPIS POTRAŽIVANJA 
 

Članak 6. 
(1) Ako potraživanja nisu naplaćena u rokovima dospijeća, potrebno je poduzeti 
mjere za naplatu. 
(2) Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja obuhvaćaju redom: 

1. pisanu opomenu dužniku, 
2. mogućnost odgode plaćanja i obročne otplate duga, 
3. naplata putem instrumenata osiguranja plaćanja, 
4. pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja. 

 
Članak 7. 

(1) Dužnik ima mogućnost podnijeti zahtjev za obročnu otplatu duga ako se time 
bitno poboljšavaju mogućnosti naplate duga dužnika od kojeg inače ne bi bilo 
moguće naplatiti cjelokupni dug. Rok na koji se može odobriti obročna otplata duga 
ne može biti duži od 24 mjeseca. 
(2) Zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga podnosi se Jedinstvenom 
upravnom odjelu (dalje u tekstu: odjelu) koji zahtjev obrađuje te sastavlja prijedlog za 
postupanje. Uz zahtjev za obročnu otplatu duga, dužnik treba priložiti obrazloženje i 
prijedlog dinamike otplate duga. 
 

Članak 8. 
Kada se iscrpe mjere naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja jednokratnom 
uplatom i obročnom otplatom pokreće se ovršni postupak radi naplate potraživanja. 
Odjel priprema podatke i dokumentaciju za pokretanje ovršnog postupka nakon čega 
sastavlja ovršni prijedlog ili rješenje o ovrsi. 
 

III. ODGODA PLAĆANJA I OBROČNA OTPLATA DUGA 

 
Članak 9. 

(1) Zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga može podnijeti dužnik fizička 
i pravna osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva). 
(2) Zahtjev se podnosi odjelu. 
(3) Podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka 
navedenih u zahtjevu iz ovog članka. 
 

Članak 10. 



Uz zahtjev iz članka 6. ove Odluke podnositelj zahtjeva fizička osoba - građanin 
obvezno prilaže: 

1. presliku isprave o postojanju duga osim ako tom ispravom ne raspolaže odjel; 
2. potvrdu Porezne uprave o visini njegova dohotka i dohodaka članova 

njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na odgodu ili obročnu 
otplatu duga imovno stanje; 

3. potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju 
prava na pomoć za uzdržavanje, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na 
pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi; 

4. potvrdu ili presliku rješenja o opskrbnini, ako je podnositelj zahtjeva korisnik 
prava na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i zakonu kojim se uređuje zaštita 
vojnih i civilnih invalida rata. 

 
Članak 11. 

Uz zahtjev iz članka 6. ove Odluke podnositelj zahtjeva pravna osoba i fizička osoba 
iz članka 3. stavka 3. ove Odluke obvezno prilaže: 

1. presliku isprave o postojanju duga osim ako njome ne raspolaže odjel 
odnosno kada ju odjel ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih 
tijela; 

2. dokaz o financijskoj sposobnosti: 
a. BON-1 dostavlja se u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 6 mjeseci 

do dana podnošenja zahtjeva (ne odnosi se na fizičku osobu obrtnika); 
b. BON-2 ili SOL-2 dostavlja se u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 

30 dana do dana podnošenja zahtjeva; 
3. jedan od instrumenata osiguranja duga: neopoziva garancija banke, zalog 

vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama, pokretninama i 
pravima građenja, mjenica, zadužnica ili jamstvo drugih trgovačkih društava 
solidnog boniteta; 

4. poslovni i financijski plan društva s projekcijom učinka tražene obročne otplate 
ili odgode. 

 
Članak 12. 

(1) Odjel će u slučaju nepotpunog zahtjeva iz članka 6. ove Odluke i/ili ako nisu 
dostavljeni svi prilozi uz zahtjev sukladno člancima 7. i 8. ove Odluke donijeti 
zaključak kojim će podnositelja zahtjeva upozoriti na nedostatke i naložiti mu da 
zahtjev nadopuni u roku 15 dana od dana dostave. 
(2) Odjel će zahtjev podnositelja za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga koji ne 
bude dopunjen i/ili traženi prilozi ne budu dostavljeni u skladu sa zaključkom iz 
stavka 1. ovog članka odbaciti rješenjem. 
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka podnositelj zahtjeva za odgodu plaćanja ili 
obročnu otplatu duga ima pravo izjaviti žalbu. 
 

Članak 13. 
(1) Odjel će razmotriti potpuni zahtjev uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti te 
dati mišljenje o utemeljenosti zahtjeva. 
(2) Odjel će po službenoj dužnosti prije davanja mišljenja o utemeljenosti zahtjeva iz 
stavka 1. ovog članka, provjeriti podatak o obvezama i potraživanjima iz porezno-
dužničkog odnosa te utvrditi postojanje svih međusobnih obveza i potraživanja. 



(3) Odjel je dužan, ako utvrdi postojanje međusobnih potraživanja iz stavka 2. ovog 
članka, sam izvršiti prijeboj potraživanja. 
 

Članak 14. 
(1) Općinski načelnik će na temelju mišljenja odjela, u roku 15 dana od dana dostave 
zahtjeva s mišljenjem, uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti, razmotriti zahtjev i 
ako su ispunjeni svi propisani uvjeti u skladu sa zakonom, uredbom i ovom Odlukom 
udovoljiti zahtjevu ili predložiti općinskom vijeću donošenje odluke o odgodi plaćanja 
ili obročnoj otplati. 
(2) Ako se odobrava obročna otplata duga, u odluci kojom se odlučuje o zahtjevu 
obvezno se utvrđuje ukupan broj i iznos mjesečnih obroka te rokovi plaćanja. 
(3) Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva nema pravo na žalbu, 
ali može pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 15. 
(1) Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se kamata. 
(2) Na dug iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se kamatna stopa u visini od 4,5%. 
(3) Kamate se obračunavaju primjenom metode iz članka 3. Zakona o kamatama. 
 

Članak 16. 
(1) Odgoda plaćanja ili obročna otplata duga fizičkim osobama - građanima odobrit 
će se ako bi naplata duga u cijelosti predstavljala neprimjereno opterećenje za 
dužnika, a odgodom plaćanja ili obročnom otplatom duga bi se bitno poboljšale 
dužnikove mogućnosti otplate duga, od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti 
cjelokupan dug. 
(2) Naplata duga u cijelosti bi za dužnika fizičku osobu - građanina, u smislu ove 
Odluke, predstavljala neprimjereno opterećenje: 

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava 
socijalne skrbi odnosno pravo na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju 
prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili 
zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata, ili 

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog 
kućanstva odgovara sljedećim uvjetima: 
a. kad imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog 

kućanstva ne prelazi iznos od šest proračunskih osnovica na dan 
podnošenja zahtjeva, po članu kućanstva, 

b. kad ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih 
članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva 
jednu proračunsku osnovicu. 

(3) Za stjecanje prava na odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga fizička osoba - 
građanin mora ispunjavati kriterij iz stavka 2. točke 1. ovog članka ili kumulativno 
kriterije iz stavka 2. točke 2. ovog članka. 
 

Članak 17. 
(1) Odgoda plaćanja ili obročna otplata duga pravnim osobama i fizičkim osobama iz 
članka 3. stavka 3. ove Odluke odobrit će se ako bi naplata duga u cijelosti dovela 
pravnu osobu do nelikvidnosti (blokade računa) ako su kumulativno ispunjeni sljedeći 
uvjeti: 



a. podnositelj zahtjeva nema dospjelog duga po osnovi poreznih obveza i 
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima službenu 
evidenciju vodi Porezna uprava, 

b. podnositelj zahtjeva nije u tekućoj godini niti u prethodnoj godini obavio isplatu 
dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, ako je u isto vrijeme imao porezni 
dug, 

c. ako bi naplata duga u cijelosti za pravnu osobu predstavljala neprimjereno 
opterećenje ili joj nanijela veću gospodarsku štetu, 

d. ako se poslovni i financijski plan pravnih osoba iz ovog članka procijeni kao 
tržišno održiv. 

(2) Ako bi naplata duga u cijelosti za pravnu osobu predstavljala neprimjereno 
opterećenje ili joj nanijela veću gospodarsku štetu te ako se poslovni i financijski plan 
pravnih osoba iz ovog članka procijeni kao tržišno održiv može se odobriti obročna 
otplata glavnice duga uz otpis/djelomičan otpis kamate. 
 

Članak 18. 
(1) Odjel je dužan nadzirati izvršavanje obveza utvrđenih odlukom iz članka 11. 
stavka 1. ove Odluke. 
(2) Općina Motovun će odluku iz članka 11. ove Odluke ukinuti u cijelosti ili 
djelomično ako dužnik fizička i pravna osoba (u daljnjem tekstu: dužnik) svoju obvezu 
utvrđenu odlukom iz članka 11. ove Odluke ne izvršava uredno i na vrijeme. Dužnik 
je po ukidanju odluke, a na zahtjev odjela obvezan isplatiti cjelokupan dug. 
(3) Ako dužnik ne postupi sukladno stavku 3. ovog članka, odjel će pristupiti naplati 
duga putem instrumenata osiguranja iz članka 7. stavka 1. točke 3. ove Odluke. Ako 
u tome ne uspije, odjel će poduzeti zakonom propisane mjere za naplatu duga. 
 

Članak 19. 
Odjel je dužan voditi evidenciju o naplati svake dospjele obveze utvrđene odlukom iz 
članka 11. ove Odluke, naplati duga dužnika u cijelosti, te o aktiviranim 
instrumentima osiguranja. 
 

Članak 20. 
Ako je fizičkoj i pravnoj osobi odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, 
sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ne može podnijeti prije 
proteka roka od pet godina od donošenja odluke o odobrenju odgode ili obročne 
otplate duga za prvobitni dug. 
 

IV. OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA 
 

Članak 21. 
(1) Zahtjev za otpis ili djelomičan otpis duga može podnijeti dužnik fizička osoba - 
građanin. 
(2) Zahtjev se podnosi odjelu. 
(3) Podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka 
navedenih u zahtjevu iz ovog članka. 
 

Članak 22. 
Uz zahtjev iz članka 19. ove Uredbe podnositelj zahtjeva fizička osoba - građanin 
obvezno prilaže: 

1. presliku isprave o postojanju duga osim ako tom ispravom ne raspolaže odjel; 



2. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova 
njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na otpis ili djelomičan 
otpis duga imovno stanje; 

3. potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju 
prava na pomoć za uzdržavanje, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na 
pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi; 

4. potvrdu ili presliku rješenja o opskrbnini, ako je podnositelj zahtjeva korisnik 
prava na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i zakonu kojim se uređuje zaštita 
vojnih i civilnih invalida rata. 

 
Članak 23. 

(1) Odjel će u slučaju nepotpunog zahtjeva iz članka 19. ove Uredbe i/ili ako nisu 
dostavljeni svi prilozi uz zahtjev sukladno članku 20. ove Uredbe donijeti zaključak 
kojim će podnositelja zahtjeva upozoriti na nedostatke i naložiti mu da zahtjev 
nadopuni u roku 15 dana od dana dostave. 
(2) Odjel će zahtjev podnositelja za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga koji ne 
bude dopunjen i/ili traženi prilozi ne budu dostavljeni u skladu sa zaključkom iz 
stavka 1. ovog članka odbaciti rješenjem. 
 

Članak 24. 
(1) Odjel će razmotriti potpuni zahtjev uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti te 
dati mišljenje o utemeljenosti zahtjeva. 
(2) Odjel će po službenoj dužnosti prije davanja mišljenja o utemeljenosti zahtjeva iz 
stavka 1. ovog članka, provjeriti podatak o obvezama i potraživanjima iz porezno-
dužničkog odnosa te utvrditi postojanje svih međusobnih obveza i potraživanja. 
(3) Odjel je dužan, ako utvrdi postojanje međusobnih potraživanja iz stavka 2. ovog 
članka, samo izvršiti prijeboj potraživanja 
 

Članak 25. 
(1) Općinski načelnik će na temelju mišljenja odjela, u roku 15 dana od dana dostave 
zahtjeva s mišljenjem, uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti, razmotriti zahtjev i 
ako su ispunjeni svi propisani uvjeti u skladu sa zakonom, uredbom i ovom Odlukom 
udovoljiti zahtjevu ili predložiti općinskom vijeću donošenje odluke o 
otpisu/djelomičnom otpisu potraživanja. 
(2) Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva nema pravo na žalbu, 
ali može pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 26. 
(1) Fizičkoj osobi - građaninu odobrit će se otpis ili djelomičan otpis duga u skladu s 
podnesenim zahtjevom u slučajevima kada bi naplata duga ugrozila osnovne životne 
potrebe dužnika fizičke osobe - građanina i članova njegovog kućanstva. 
(2) Osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe i članova njegovog kućanstva, u 
smislu ove Uredbe, ugrožene su: 

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava 
socijalne skrbi odnosno pravo na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju 
prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili 
zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata, ili 

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog 
kućanstva odgovara sljedećim uvjetima: 



a. kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova 
njegovog kućanstva ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na 
dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva, 

b. kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi njegovog kućanstva 
imaju u vlasništvu stan ili kuću koji se ne smatraju zadovoljavajućim 
stambenim prostorom (stan ili kuća veličine do 35 m² za jednu osobu, 
uvećana za 10 m² za svaku daljnju osobu s mogućim odstupanjem do 10 
m²), te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo čija vrijednost ne prelazi 
iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva, 

c. kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih 
članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva 
iznos od jedne proračunske osnovice. 

(3) Za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja fizička osoba mora 
ispunjavati kriterij iz stavka 2. točke 1. ovog članka ili kumulativno kriterije iz stavka 2. 
točke 2. ovog članka. 
 

Članak 27. 
Izvan razloga iz članka 26. ove Odluke, valjani razlozi za otpis ili djelomičan otpis 
duga mogu biti: 

1. ako se utvrdi temeljem izvatka iz matične knjige umrlih da je dužnik umro, a na 
temelju potvrde suda ili javnog bilježnika da se ne vodi ostavinski postupak 
nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se dug može naplatiti, 

2. ako se tako utvrdi pravomoćnom odlukom nadležnog suda odnosno drugog 
nadležnog tijela; 

3. ako se potraživanje prema dužniku pravnoj osobi koje se ne može naplatiti u 
stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog 
postupka nad pravnom osobom ili u postupku likvidacije na temelju 
pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra: 

4. ako se utvrdi da su potraživanja nenaplativa uslijed nastupanja zastare 
sukladno važećim zakonskim propisima, 

5. ako se utvrdi da su iznosi potraživanja preniski za pokretanje postupka ovrhe i 
pokriće sudskih troškova odnosno da bi troškovi naplate potraživanja bili u 
nerazmjeru s visinom potraživanja, 

6. ako se utvrdi da potraživanja nemaju valjani pravni temelj, 
7. u svim drugim slučajevima sukladno propisima i donesenim aktima Općine 

Motovun koji nisu prethodno navedeni. 
 

Članak 28. 
Ako je fizičkoj osobi - građaninu odobren otpis duga, sljedeći zahtjev za otpis duga 
ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o otpisu 
potraživanja za prvobitni dug. 
 

Članak 29. 
(1) Fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti otpis duga s osnove kamata ako glavnicu 
duga plati u cijelosti jednokratno. 
(2) Pravna osoba može podnijeti odjelu pisani i obrazloženi zahtjev za otpis 
dospjelog i nedospjelog nenaplaćenog odnosno neplaćenog duga s osnove kamata 
iz stavka 1. ovog članka u roku 120 dana od stupanja na snagu ove Odluke. 
(3) Odjel je dužan u roku 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovog 
članka točno utvrditi stanje duga s osnove glavnice i kamate čiji se otpis traži. Po 



utvrđenju stanja duga odjel će naložiti pravnoj osobi plaćanje duga s osnove glavnice 
u cijelosti jednokratno. 
(4) Zahtjev za otpis duga s osnove kamata zaprimljen nakon proteka roka iz stavka 2. 
ovog članka nadležno tijelo odbacit će kao nepravodoban. 
(5) Fizička i pravna osoba koja podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne 
može istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga. 
(6) Fizička i pravna osoba koja je podnijela zahtjev za otpis duga s osnove kamata, 
dužna je stanje duga uskladiti s odjelom. 
(7) Dospjeli dug s osnove kamata će se otpisati ako fizička i pravna osoba u roku 30 
dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda 
proračuna uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata. 
 

Članak 30. 
Odjel će zahtjev s dokazom o uplati glavnice duga i svojim mišljenjem o ispunjavanju 
uvjeta iz članka 26. stavka 7. ove Odluke dostaviti općinskom načelniku. 
 

Članak 31. 
(1) Općinski načelnik će na temelju mišljenja odjela otpisati potraživanje s osnove 
kamata ako su ispunjeni svi propisani uvjeti u skladu sa zakonom, uredbom i ovom 
Odlukom ili uputiti općinskom vijeću na donošenje odluku o otpisu potraživanja s 
osnove kamata. 
(2) Ispravak vrijednosti potraživanja za iznos otpisa provodi se izravno umanjenjem 
knjigovodstvenih vrijednosti potraživanja i vlastitih izvora sukladno važećem 
Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. 
(3) Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva nema pravo na žalbu, 
ali može pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 32. 
(1) Otpisat će se potraživanja koja prema vrijednosti predmeta spora spadaju u 
kategoriju sporova male vrijednosti sukladno propisima kojima se uređuje parnični 
postupak, a postupak radi naplate treba pokrenuti u inozemstvu. 
(2) Odjel može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i 
pravnoj osobi bez provedbe postupka iz ove Odluke ako je za potraživanje nastupila 
zastara prava na naplatu, a sveukupan iznos duga po dužniku ne prelazi 10,00 kuna. 
 

V. IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI MJERA NAPLATE 
 

Članak 33. 
(1) Odjel je dužan kontinuirano pratiti stanje i poduzimati mjere naplate potraživanja, 
te godišnje sastavljati izvješća o poduzetim mjerama za naplatu potraživanja. 
(2) Izvješće mora sadržavati iznos dospjelog, a nenaplaćenog potraživanja, 
dospjelost potraživanja u danima, broj opomena, broj postupaka prisilne naplate, 
naplatu instrumenata osiguranja plaćanja, izvješće o zaključenim sporazumima o 
obročnom plaćanju te ostale podatke sukladno zahtjevu općinskog načelnika i 
općinskog vijeća. 
 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 34. 
 



Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama 
Pravilnik o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza 
Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, 41/16.), ako su povoljnije za 
podnositelja zahtjeva. 
 

Članak 35. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Pravilnik o kriterijima, 
mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine Motovun 
(„Službene novine Grada Pazina“, 41/16.). 
 

Članak 36. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi“. 
 
KLASA: 021-05/18-01/ 
URBROJ: 2163/05-02-18-1 
Motovun, ____________ 2018. 
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