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GRADONAČELNIK
-ovdje-

Predmet:

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada
Poreča
- nacrt izmjene i dopune Odluke, dostavlja se

Poštovani,
u privitku ovog dopisa dostavljamo Vam nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
porezima Grada Poreča s obrazloženjem te predlažemo da se isti utvrdi u predloženom tekstu
i proslijedi Gradskom vijeću Grada Poreča - Parenzo na razmatranje i donošenje.
Službena osoba
Nedeljka Ljepović, dipl. iur.

Pročelnik
Milan Laković, dipl.ing.
Privitak :
- Nacrt Odluke x 1,
- Nacrt Zaključka x 1
Dostaviti:
1. Naslovu, ovdje,
2. Pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PORENZO
CITTA DI POREČ - PARENZO
Gradonačelnik
KLASA:
URBROJ:
Poreč - Parenzo,
Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča
- Parenzo", broj 6/09) Gradonačelnik Grada Poreča - Parenzo je _________ 2012. godine
razmotrio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Poreča, izrađen od
strane Upravnog odjela za komunalni sustav (KLASA: 363-01/12-02/__, URBROJ: 2167/0105/14-12-1 od _____2012. godine) te je donio slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Poreča te
dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje u predloženom tekstu.
2. Na sjednici Gradskog vijeća, sva potrebna tumačenja uz dostavljeni prijedlog Odluke
dati će Milan Laković - pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav.
GRADONAČELNIK
Edi Štifanić

Privitak: Prijedlog Odluke
Dostaviti:
1. Gradskom vijeću Grada Poreča - Parenzo,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradsko vijeće
KLASA:
URBROJ:
Poreč-Parenzo,
Na temelju članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 33/01, 66/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09 ) i članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ( Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo
broj 6/2009 ), Gradsko vijeće Grada Poreča - Parenzo na sjednici održanoj dana _____
2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Poreča
Članak 1.
U Odluci o porezima Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 16/01, 18/06 ,4/08,
01/10, 04/10 i 3/11 ) u članku 26. stavka 3. briše se „50% od 1/12 ( jedne dvanaestine )“, i
upisuje se „1/12 ( jednu dvanaestinu )“.
Članak 2.
U članku 29. stavka 2. briše se „ a izvan tog razdoblja najmanje za cijeli mjesec ( od prvog do
posljednjeg dana u mjesecu )“.
Stavak 5. mijenja se i glasi :
„ Porez na korištenje javne površine, prema stavku 1. ovoga članka, za razdoblje mjeseca
svibnja, lipnja i rujna plaća se u visini od 60%, a za razdoblje mjeseca siječnja, veljače,
ožujka, travnja, listopada, studenog i prosinca u visini od 20% od utvrđenog početnog iznosa
poreza po m2 dnevno.“
Članak 3.
U članku 32. stavak 1. točka b) dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„ U slučaju ugovaranja većeg broja parkirnih mjesta na duži period za turističke i ostale
poslovne subjekte dnevna cijena parkirnog mjesta iznosi 25,00 kuna po vozilu.“
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„ Za parkirališta u centru Grada u slučaju rezerviranja istih za potrebe smještajnih objekata,
financijskih institucija te drugih gospodarskih subjekata dnevna cijena parkirnog mjesta iznosi
50,00 kuna.“
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Poreča-Parenzo“, osim odredbe članka 1. ove Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima
Grada Poreča koja stupa na snagu 01.01.2013. godine.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Eđidio Kodan

Obrazloženje
Pravna osnova za donošenje izmjene i dopune Odluke:
Pravni osnov za donošenje Odluke o porezima Grada Poreča je Zakon 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 i 73/08).
Ocjena stanja:
Predstavničko tijelo Grada Poreča donijelo je na svojoj sjednici održanoj dana 28.
prosinca 2008. godine Odluku o porezima Grada Poreča, objavljenu u Službenom glasniku
Grada Poreča broj 16/01, a zatim i izmjene i dopune objavljene u br.18/06,4/08, 1/10, 4/10 i
3/11. Navedenom Odlukom određeni su gradski porezi koji predstavljaju prihod Grada, stope
i visine poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, način obračuna, razreza i plaćanje
poreza.
Sukladno citiranom Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, uvedeni su porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na nekorištene
poduzetničke nekretnine, porez na tvrtku ili naziv i porez na korištenje javnih površina.
Temeljem Zakona i Odluke Grada porez na korištenje javnih površina na području
Grada Poreča plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je nadležno tijelo Grada odobrilo
korištenje javne površine.
U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada koje je Gradsko vijeće
Grada Poreča – Parenzo donijelo na sjednici održanoj dana 14. travnja 2011. godine
(„Službeni glasniku Grada Poreča – Parenzo” broj 3/11), izmijenjen je članak 29. Odluke, na
način da je porez za korištenje javnih površina radi postavljanja terasa za pružanje
ugostiteljskih usluga utvrđen po jediničnoj cijeni po m2 dnevno, zavisno od zone u kojoj se
ugostiteljski objekt nalazi odnosno da se porez na korištenje javne površine, za razdoblje
mjeseca travnja, svibnja, lipnja, rujna i listopada plaća u visini od 60%, a za razdoblje mjeseca
studenog, prosinca, siječnja, veljače i ožujka u visini od 20% od utvrđenog početnog iznosa
poreza po m2 dnevno.
Odlukom o porezima Grada Poreča do sada nije bilo definirano pitanja parkirnih
mjesta na parkiralištu „Žatika“ kod ugovaranja većeg broja parkirnih mjesta na duži period za
turističke i ostale poslovne subjekte, kao niti pitanje parkirališta u centru Grada u slučaju
rezerviranja istih za potrebe smještajnih objekata, financijskih institucija te drugih
gospodarskih subjekata.
Osnovna pitanja koja treba urediti izmjenom i dopunom Odluke:
Predloženom izmjenom članka 29. Odluke utvrđuje se da će korisnici porez na
korištenje javne površine za ugostiteljske terase za mjesec travanj i listopad plaćati u visini od
20% od utvrđenog iznosa poreza po m2 dnevno, umjesto kao do sada u visini od 60%.
Predloženom izmjenom i dopunom članka 32. Odluke omogućeno je na parkiralištu
„Žatika“ za turističke i ostale poslovne subjekte plaćanje dnevne cijene parkirnog mjesta u
iznosu od 25,00 kuna po vozilu, u slučaju ugovaranja većeg broja parkirnih mjesta na duži
period.

Također je za parkirališta u centru Grada namijenjena smještajnim, financijskim i
gospodarskim subjektima predložena dnevna cijena parkirnog mjesta u iznosu od 50,00 kuna
po vozilu.
Cilj donošenja izmjene i dopune Odluke:
Plaćanje poreza na korištenje javne površine za mjesec travanj i listopad u manjem
postotku od dosadašnjeg, predlaže se sa ciljem dodatnog stimuliranja korisnika javnih
površina na korištenje ugostiteljskih terasa, stvaranju uvjeta za uspješnije poslovanje
poduzetnika u ugostiteljstvu i pružanja mogućnosti istima za lakše prevladavanje teške
ekonomske situacije.
Što se tiče cijene parkiranja u slučaju ugovaranja većeg broja parkirnih mjesta na duži
period na parkiralištu „Žatika“ i za parkirališta u centru Grada, cilj je smještajnim,
financijskim i gospodarskim subjektima koji imaju potrebe za takvom vrstom rezerviranja
parkirnih mjesta radi obavljanja svakodnevnih poslovnih obveza omogućiti parkiranje po
prihvatljivim cijenama.
Slijedom navedenog pristupilo se predloženoj izmjeni i dopuni Odluke.
U Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Poreča – Parenzo razmotren je i
usaglašen nacrt Odluke.
Sredstva potrebna za ostvarenje izmjene i dopune Odluke:
Za provođenje izmjene i dopune Odluke nisu potrebna nova sredstva.

