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Na temelju članka 42. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnim porezima („Narodne 

novine“ broj 115/16. i 101/17.), članka 19. Odluke o lokalnim porezima Grada Labina 
(„Službene novine Grada Labina“ broj 16/17.) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene 
novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.), Gradsko vijeće Grada 
Labina na sjednici__. veljača 2018. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina 

 
Članak 1. 

 
U odluci o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina („Službene 

novine Grada Labina broj 17/17.), članak 27.  mijenja se i glasi:  
„Visina poreza za korištenje javne površine za postavljanje ugostiteljskih terasa iznosi: 

- u I zoni (Riva) za period od 01. lipnja do 15. rujna 6,00 kuna po m2, u periodu od 
01. travnja do 31. svibnja te u periodu od 16. rujna do 30. rujna 3,00 kn po m2 
dnevno, a u periodu od 01. listopada do 31. ožujka 1,50 kn po m2, 

- u I zoni (sve osim Rive), za period od 01. lipnja do 15. rujna 4,00 kuna po m2, u 
periodu od 01. travnja do 31. svibnja te u periodu od 16. rujna do 30. rujna 2,00 kn 
po m2 dnevno, a u periodu od 01. listopada do 31. ožujka 1,00 kn po m2, 

- u II zoni (ulica Zelenice, Matije Vlačića, Titov trg i ulice unutar Starogradske jezgre 
Grada Labina) za period od 01. lipnja do 15. rujna 3,00 kuna po m2, u periodu od 
01. travnja do 31. svibnja te u periodu od 16. rujna do 30. rujna 1,50 kn po m2 
dnevno, a u periodu od 01. listopada do 31. ožujka 0,80 kn po m2, 

- u II zoni (Trg Labinskih rudara, ulica Rudarska) za period od 01. lipnja do 15. 
rujna 2,50 kuna po m2, u periodu od 01. travnja do 31. svibnja te u periodu od 16. 
rujna do 30. rujna 1,25 kn po m2 dnevno, a u periodu od 01. listopada do 31. 
ožujka 0,70 kn po m2 

- u II zoni (svi ostali dijelovi Grada Labina) za period od 01. lipnja do 15. rujna 2,00 
kuna po m2, u periodu od 01. travnja do 31. svibnja te u periodu od 16. rujna do 
30. rujna 1,00 kn po m2 dnevno, a u periodu od 01. listopada do 31. ožujka 0,50 
kn po m2.“ 

Članak 2. 
 

 Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada 
Labina“. 
 
         PREDSJEDNICA 

             Gradskog vijeća 
 
    Eni Modrušan                      



DOSTAVITI: 
1.   Upravni odjel za komunalne djelatnosti - ovdje    
3.   Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti – ovdje 
4.   Pismohrana – ovdje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 

1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani 

tekst, 8/13. i 3/16.) 

 Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16. i 101/17.) 

 Odluka o lokalnim porezima Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 

16/17.) 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

U članku 42. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnim porezima određeno je da 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje 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. 

U članku 19. Odluke o lokalnim porezima Grada Labina određeno je da će se visina, 
način i uvjeti plaćanja poreza na korištenje javnih površina utvrditi posebnom odlukom 
predstavničkog tijela.  

Gradsko vijeće Grada Labina je Odluku o porezu na korištenje javnih površine 
donijelo 20. prosinca 2017. godine („Službene novine Grada Labina broj 17/17.) kojom je 
propisalo visinu poreza za terase na području Grada Labina.  

Ovim prijedlogom se za postavu terasa predlažu dvije promjene: 
- jednom promjenom se predlaže brisanje dva perioda godišnje i uvođenje tri perioda 

godišnje i to prvi period od 01.06. do 15.09. i drugi period od 01. travnja do 31. svibnja te u 
periodu od 16. rujna do 30. rujna te treći period od 01. listopada do 31. ožujka 

- drugom promjenom se predlaže proširenje dviju zona sa podzonama ovisno o 
dijelovima Grada, kako slijedi: 

- u I zoni (Riva), 
- u I zoni (sve osim Rive),  
- u II zoni (ulica Zelenice, Matije Vlačića, Titov trg i ulice unutar Starogradske jezgre 

Grada Labina), 
- u II zoni (Trg Labinskih rudara, ulica Rudarska), 
- u II zoni (svi ostali dijelovi Grada Labina).  
 
S obzirom na sve navedeno, predlaže se donošenje predmetne Odluke. 

 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu.  

   

        

          GRADONAČELNIK 

            Valter Glavičić, v.r. 

Prijedlog izradio: Donald Blašković,v.r. 

Pročelnik: Donald Blašković,v.r.      
                                                                                                                                          


