POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU ODLUKE O IZMJENI i DOPUNI ODLUKE
O GRADSKIM POREZIMA GRADA VARAŽDINA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA
AKTA

CILJEVI PROVOĐENJA
SAVJETOVANJA

Odlukom o gradskim porezima Grada Varaždina („Narodne novine“ broj 99/17, 23/18, 72/19, 3/20 i 47/20 i „Službeni vjesnik Grada
Varaždina“ broj 9/17, 1/18, 6/19, 10/19 i 2/20) između ostalog reguliran je i porez na korištenje javnih površina. S obzirom na to da u
zadnje vrijeme dolaze zahtjevi za korištenje javne površine radi izvođenja radova na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi
smatramo da je potrebno regulirati naplatu korištenja javne površine u takve svrhe. Također smatramo da za navedenu svrhu se
zauzme minimalno 15 m2 površine imajući u vidu da je potrebno ograditi zdenac u koji se ulazi te da je prijevozno sredstvo parkirano
u neposrednoj blizini te isto zauzima javnu površinu
Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o izmjenama odluke o porezima
Grada Varaždina te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga,
primjedbi i mišljenja.

ROK ZA PODNOŠENJE
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
I PRIJEDLOGA

od 27. listopada 2020. godine do 27. studenog 2020. godine

ADRESA I NAČIN
Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša,
PODNOŠENJA
Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o izmjeni Odluke o porezima
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
Grada Varaždina ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr
I PRIJEDLOGA
Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14 i 6/14) izrađivač nacrta akta,
nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na
službenoj Internet stranici Grada.
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