IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
U POSTUPKU DONOŠENJA
ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POREZU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
NA PODRUČJU GRADA LABINA
Nositelj izrade izvješća:
GRAD LABIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE
IMOVINOM
Labin, 31. kolovoza 2018.

Naziv akta za koji je provedeno
savjetovanje s javnošću

Odluka o dopuni Odluke o porezu na korištenje
javnih površina na području Grada Labina
Grad Labin

Naziv tijela nadležnog za izradu
nacrta / provedbu savjetovanja

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji
se njime žele postići uz sažetak
ključnih pitanja

Objava dokumenata za savjetovanje

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i
upravljanje imovinom
Pravni temelj donošenja akta je članak 42. stavak
1. točka 4. Zakona o lokalnim porezima („Narodne
novine“ broj 115/16. i 101/17.) kojom je propisano
da
predstavničko
tijelo
jedinice
lokalne
samouprave svojom odlukom utvrđuje 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 19. Odluke o lokalnim porezima
Grada Labina („Službene novine Grada Labina“
broj 16/17) određeno je da će se visina, način i
uvjeti plaćanja poreza na korištenje javnih
površina
utvrditi
posebnom
odlukom
predstavničkog tijela. Obzirom da se djelatnost
reklamiranja obavlja na javnim površinama koje su
u vlasništvu Grada Labina, za reklamiranje na
javnim površinama potrebno je odrediti visinu i
način plaćanja poreza na korištenje javne
površine, te se isto uređuje predloženom
Dopunom Odluke o porezu na korištenje javnih
površina na području Grada Labina.

http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja
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Razdoblje provedbe savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
provedeno je putem web stranice Grada Labina u
razdoblju od 27. lipnja 2018. do 26. srpnja 2018.
godine

Pregled osnovnih pokazatelja
uključenosti savjetovanja s javnošću

Pristiglo 1 (jedno) mišljenje koje je podnijelo
Udruženje obrtnika Labin, sa primjedbama na
iznose visine poreza za korištenje javnih površina
za postavu reklamnih predmeta.

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem
razloga za neprihvaćanje

Djelomično prihvaćene primjedbe, prethodno
predloženi iznosi poreza na korištenje javnih
površina za postavu reklamnih predmeta umanjeni.
(Priložena tablica)

Ostali oblici savjetovanja s javnošću

Troškovi provedenog savjetovanja

Dana 29. kolovoza 2018. održan je zajednički
sastanak Predsjednika Udruženja obrtnika, Tajnika
Udruženja obrtnika Labina, Gradonačelnika Grada
Labina i Više stručne suradnice za pravne poslove
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
upravljanje imovinom Grada Labina

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna
financijska sredstva
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