
POZIV JAVNOSTI NA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O 

NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA VARAŽDINA  

PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

U Gradu Varaždinu na snazi je Odluka o porezima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/21). Ovim izmjenama i 

dopunama Odluke predlažu se izmjene u članku 6. iste na način da se povećavaju iznosi poreza po m
2
 površine po danu. 

Porez na korištenje javnih površina ljetne terase, korištenje javne površine za pečenje i prodaju plodina i prodaju cvijeća, prodajni stolovi, 

štandovi i kućice, izlaganje robe, prijenosni stalci za obavještavanje, banere i postavljanje zabavnih radnji nije mijenjan od 2004. godine, 

odnosno od Izmjena i dopuna Odluke o gradskim porezima koja je objavljena u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“ 8/04.  

Ostala povećanja predlažu se radi povećanja troškova života. 

Također se predlaže dopuna članka 6. Odluke o porezima Grada Varaždina novim stavcima 5. i 6. kojima bi se propisala visina poreza za 

korištenje javnih površina u slučaju snimanja filmskih sadržaja na javnim površinama i video spotova u marketinške svrhe te za ciljano 

snimanje iz zraka izdvojenih lokacija i građevina koje su u vlasništvu Grada sustavom bespilotnih zrakoplova (dronom) s obzirom da za 

ciljano snimanje iz zraka izdvojenih lokacija i građevina nije potrebno odobrenje za snimanje iz zraka koje izdaje Državna geodetska 

uprava sukladno Uredbi o snimanju iz zraka Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 77/20.) 

Visina poreza za korištenje javnih površina: 

- za snimanje filmskih sadržaja i video spotova u marketinške svrhe na javnim površinama plaća se u iznosu u iznosu 30,00 eura/danu. 

- za ciljano snimanje iz zraka izdvojenih lokacija i građevina koje su u vlasništvu Grada sustavom bespilotnih zrakoplova (dronom) 

plaća se u paušalnom iznosu od 150,00 eura. 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odluke o  izmjenama i dopunama 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 28. listopada do 27. studenog 2022. godine 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, 

PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 

12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o porezima 

Grada Varaždina ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr 

 

Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14, 6/14 i 4/21- pročišćeni tekst) 

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.  

 

Varaždin, 28. listopada 2022. 


