
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:  

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Varaždina 

 

 

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana odnosno od 28. listopada  do 27. studenog  2022. godine. 

Cilj i glavne teme 

savjetovanja 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom 

 Odluke  o Izmjenama i dopunama odluke  o porezima Grada Varaždina 

te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja. 

 

Redni 

broj 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 

neprihvaćanje 

primjedbe ili 

prijedloga 

 

 

Razlozi prihvaćanja/ neprihvaćanja 

primjedbe ili prijedloga 

 

 

1 

Caffe bar 

„ROGOZ“, Samir 

Bužanić,  

My way- caffe 

bar, Miroslav 

Kopjar, 

 Pop Ice,  

Kavana Grofica 

Marica, 

 Strauss,  

Angelus,  

Mea Culpa, 

Kavana Dora 

Martinez,  

Kavana Dorka, 

Palapassion,  

The Office bar,  

Pivnica Mednja, 

Caffe bar Ritz, 

Bistro Kula, 

 

Preveliko uvođenje poreza za korištenje javne površine za postavu 

terasa 

-dodatno opterećenje na ugostiteljsku djelatnost koja je već pogođena 

velikim rastom energenata i posebno rastom plaća  

- Opasnost da se centar grada osiromaši ponuda i smanjenjem gostiju 

te zatvaranjem lokala koji neće izdržati novo povećanje poreza 

- Prijedlog poreza na javne površine za postavu terasa u području A 

0,39 eura 

- Bez dizanja poreza za vrijeme špancirfesta s obzirom da je cijena 

dignuta ove godine  

Predloženo za postavu ljetnih terasa: 

  I zona „A“ 3,00 kn 

I zona „B“ 2,80 kuna 

II zona 2,00 kuna 

 

Predloženo za vrijeme trajanja „Špancirfesta“, plaćanje poreza 

po m2, kako slijedi: 

- 2,65 eur/m2 (20,00kn) po danu za terase: Trg kralja 

Tomislava, Trg Miljenka Stančića, Jezuitski vrt, 

Djelomično 

prihvaća se  

Nakon održanog sastanka sa ugostiteljima, a 

povodom podnijetih primjedbi s obzirom na  

gospodarsku situaciju, a u cilju očuvanja  radnih 

mjesta u ugostiteljstvu te zadržavanja cijena u 

ugostiteljskim objektima za korisnike za 

postavu ljetne terase u Zoni I povijesne jezgre 

grada za područje A  djelomično se prihvaća  

primjedba na način da će visina naknade iznositi 

0,42 eura /m
2
, 

 za postavu ljetne terase u Zoni I povijesne 

jezgre grada za područje B  prihvaća se  

primjedba na način da će visina naknade  

iznositi 0,37 eura /m
2
,  

za postavu ljetne terase u Zoni II ostali dijelovi 

grada prihvaća  se primjedba na način da će 

visina naknade iznositi 0,27 eura /m
2
  

Također se prihvaćaju primjedbe za korištenja  

javnih površina za vrijem trajanja 

„Špancirfesta“ na način da se utvrđuje  obaveza 

plaćanja poreza po m
2
 javne površine, i to: 



Baltazar,  

 Gossip bar, 

Gutenberg,  

Caffe Bar „kod 

Grgura“ 

 Sermage, Stančić 

2 

 Slastičarna Šešet 

Alojzije Stepinca,..... 

- 2,00 eur/m2 (15,00kn) po danu za terase: Ulica Ivana 

Kukuljevića, Augusta Šenoe,   Bakačeva ulica, Trg 

slobode, Ulica Ivana Padovca..... 

- 1,60 eur/m2 (12,00kn) po danu za terase: Trg bana 

Jelačića, Ulica Janka Draškovića i Ulica Vatroslava 

  Lisinskog. 
 

 

 

- 2,65 eura/m
2
 po danu za terase na Trgu 

kralja Tomislava, Trgu Miljenka Stančića, 

Franjevačkom trgu, Ulici Silvije Strahmira 

Kranjčevića, Ulici Ljudevita Gaja i 

Kapucinskom trgu, 

- 2,00 eura/m
2
 po danu za terase u Ulici Ivana 

Kukuljevića do Ulice Augusta Šenoe, 

Bakačevoj ulici, Trgu slobode, Pavlinskoj ulici, 

Uršulinskoj ulici, Ulici Ivana Padovca, Ulici 

Alojza Stepinca i na prostoru kod Hrvatskog 

narodnog kazališta u Varaždinu tzv. 

„Kazališnom trgu“, prostor „Stari Grad“ i parka 

Vatroslava Jagića, 

- 1,60 eura/m
2
 –po danu za terase na Trgu bana 

Jelačića, Ulici Janka Draškovića i Ulici 

Vatroslava Lisinskog. 

 

KLASA: 410-01/22-01/1 

URBROJ: 2186-1-05-01/2-22-5 

U Varaždinu, 28. studenog 2022.  
 
 

 


