REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD LABIN
Gradonačelnik
Labin, 17. listopada 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA
n/r predsjednici ENI MODRUŠAN

Poštovani,
temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“,
broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina
utvrđeni prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području
Grada Labina.
Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela
određujem pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom
Donalda Blaškovića.

GRADONAČELNIK
Valter Glavičić,v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće
2. Arhiva.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD LABIN
Gradsko vijeće

PRIJEDLOG

KLASA: 021-05/18-01/91
URBROJ: 2144/01-01-18-1
Labin, 12. rujan 2018.
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., 3/16. i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici
12. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina
Članak 1.
U članku 4. stavak 1. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada
Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 17/17. i 2/18.) iza šeste alineje dodaje se nova
alineja 7 koja glasi:
„ - postavu reklamnih predmeta.“
Članak 2.
Iza člana 31. dodaje se novi članak 31.a koji glasi:
„ Članak 31.a
Visina poreza za korištenje javne površne za postavu reklamnih predmeta iznosi:

VRSTA REKLAMNIH PORUKA
reklamne zastave
transparenti
reklamni stupovi (totemi)
slobodnostojeća reklamna tabla
pokretni reklamni panoi I zona
pokretni reklamni panoi II zona
reklamni ormarići
osvjetljeni reklamni ormarići (City light)
mali reklamni pult

NAČIN
OBRAČUNA

NAKNADA

mjesečno/kom
dnevno/m2
mjesečno/m2/
korisnik
godišnje/kom

100,00
50,00
150,00

mjesečno/m2
mjesečno/m2
godišnje/kom
godišnje/kom/
jednostrano
godišnje/kom

100,00
50,00
2.000,00
900,00

350,00

1.250,00

veliki reklamni pult
mali reklamni panoi do 6 m2
veliki reklamni panoi
veliki reklamni panoi
reklamna platna na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u izgradnji
reklamna konstrukcija I zona
reklamna konstrukcija II zona
Reklamni uređaj (display)

godišnje/kom
godišnje/m2
godišnje/m2/
jednostrano
godišnje/m2/
dvostrano
paušalno/m2
mjesečno/m 2
mjesečno/m2
godišnje/kom

3.200,00
600,00
350,00
700,00
15,00
75,00
50,00
7.500,00

Članak 3.
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 komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom - ovdje
3. Upravni odjel za proračun i financije – 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., 3/16. i 2/18.)

•

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.
Obzirom da se reklamni predmeti postavljaju na javnim površinama koje su u vlasništvu
Grada Labina, na korištenje javne površine za potrebe reklamiranja potrebno je plaćati porez,
te se isto uređuje ovom Odlukom.
U postupku izrade Odluke o dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na
području Grada Labina provedeno je savjetovanje s javnošću putem web stranice Grada
Labina u razdoblju od 27. lipnja 2018. do 26. srpnja 2018. godine. Pristiglo je jedno očitovanje
Udruženja obrtnika Labin, sa primjedbama na visinu poreza za korištenje javnih površina za
postavu reklamnih predmeta. Po završenom savjetovanju s javnošću, održan je zajednički
sastanak Predsjednika i Tajnika Udruženja obrtnika Labin, Gradonačelnika Grada Labina i
Više stručne suradnice za pravne poslove Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
upravljanje imovinom Grada Labina, na kojem je raspravljano o primjedbama na prijedlog
Odluke, te su primjedbe djelomično prihvaćene i umanjeni prvotno predloženi iznosi poreza na
korištenje javnih površina za postavu reklamnih predmeta.
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.

