GRAD BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv nacrta Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta
Stvaratelj Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta, tijelo
koje provodi
savjetovanje
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Nacrt
Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru

Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
Člankom 42. stavkom 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj
115/16. i 101/17; dalje u tekstu: ZLP) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave svojom odlukom utvrđuje:
1. za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak, visinu stope prireza na dohodak,
2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i
nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,
3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a
ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za
korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu
poreza,
4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom
površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina,
kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.
Člankom 42. stavkom 2. ZLP-a propisano je da se odluka predstavničkog tijela iz
stavka 1. toga članka, kao i odluka predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave iz članka 41. stavka 4. toga Zakona može mijenjati najkasnije do
15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja iduće godine.
Člankom 26. stavkom 1. točkom 3. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst i 4/15.) propisano je
da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog
djelokruga Grada Biograda na Moru.
II. PRIKAZ STANJA I PROMJENE
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 17. sjednici održanoj dana 17.
prosinca 2014. godine donijelo je Odluku o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada
Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/14.), kao i odluke o
izmjenama i dopunama Odluke koje su objavljene u „Službenom glasniku Grada Biograda na
Moru“ broj 2/15. i 4/15. Navedenom Odlukom, kao gradski porezi uvedeni su: prirez porezu
na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, porez na tvrtku ili naziv, i porez na
korištenje javnih površina.
U međuvremenu je došlo do ukidanja poreza na tvrtku ili naziv, stupanjem na snagu
ZLP-a dana 01. siječnja 2017. godine, koji u članku 20. stavku 1. određuje da jedinice
lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na
potrošnju, 3. porez na kuće za odmor, i 4. porez na korištenje javnih površina. Stoga se
predloženom izmjenom Odluke predlaže brisanje naslova 4. koji glasi: „Porez na tvrtku ili
naziv“, kao i članaka 16., 17., 18. 19. i 20., a radi usklađenja sa važećim zakonskim
odredbama ZLP-a. Prijelaznim i završnim odredbama ZLP-a (člankom 64.) propisano je da
će se postupci utvrđivanja poreza na tvrtku ili naziv započeti do dana stupanja na snagu toga
Zakona dovršiti prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00.,
59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.),
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stoga se u članku 12. prijedloga Odluke također predlaže da se postupci utvrđivanja i naplate
poreza na tvrtku ili naziv započeti do dana stupanja na snagu te Odluke završe prema
odredbama Odluke o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru
(„Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/14., 2/15. i 4/15.), a koja je donesena
na temelju navedenog zakona.
Nadalje, predloženim izmjenama Odluke predlaže se ukidanje poreza na korištenje
javnih površina, kao i ukidanje izdavanja rješenja i odobrenja o porezu na korištenje javnih
površina. Naime, izmjenama i dopunama odredaba Odluke o korištenju javnih površina za
postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih,
turističkih, trgovačkih i sličnih usluga („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj
11/14.) predviđa se davanje javnih površina u zakup, uz sklapanje ugovora o zakupu sa
korisnicima javnih površina, i uz plaćanje zakupnine kao naknade za korištenje javnih
površina. U članku 12. prijedloga odluke predlaže se da se svi postupci utvrđivanja i naplate
poreza na korištenje javnih površina započeti do dana stupanja na snagu te Odluke završe
prema odredbama Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih
montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih
usluga („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/14.).
Prijedlogom Odluke nije predviđena izmjena odredbi o prirezu porezu na dohodak,
porezu na kuće za odmor, niti poreza na potrošnju (potonji samo u članku 7. stavku 2.
dodavanjem riječi: „a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost“ radi usklađenja sa
člankom 23. stavkom 2. ZLP-a.
Člankom 42. stavkom 2. ZLP-a propisano je da se odluka predstavničkog tijela iz
stavka 1. toga članka, kao i odluka predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave iz članka 41. stavka 4. toga Zakona može mijenjati najkasnije do
15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja iduće godine, stoga se i člankom
14. prijedloga Odluke predlaže početak primjene navedene odluke od 01. siječnja 2018.
godine.
Člankom 13. Odluke predlaže se zaduženje Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru da izradi pročišćeni tekst Odluke o
gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru.
studeni 2017. godine
Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i
prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru objavljen je na internetskoj stranici Grada
Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Javno savjetovanje trajalo je osam (8) dana te je bilo otvoreno od 18. studenog 2017. do 26.
studenog 2017. godine.

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.
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Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.

Ime i prezime:

Datum:

Hrvoje Raspović

27. studenog 2017. godine

Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

