IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O POREZIMA GRADA KRAPINE

Naziv akta za koji je provedeno
savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Krapine

Naziv tijela nadležnog za izradu
nacrta / provedbu savjetovanja

Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i
gospodarstvo Grada Krapine

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji
se njime žele postići uz sažetak
ključnih pitanja

Pravni temelj za donošenje Odluke o porezima Grada
Krapine sadržan je u člancima 20. i 42. Zakona o
lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/2016).
Zakonom o lokalnim porezima uređen je sustav
utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora
financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Zakonom o lokalnim porezima utvrđeno je da jedinice
lokalne samouprave mogu uvesti prirez porezu na
dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i
porez na korištenje javnih površina te da su dužne uvesti
i naplaćivati porez na nekretnine.
Nacrtom Odluke o porezima Grada Krapine utvrđene su
vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa
i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji
pripadaju Gradu Krapini u skladu s odredbama Zakona o
lokalnim porezima.
Nacrtom Odluke o porezima Grada Krapine utvrđeno je
da Grad Krapina uvodi porez na potrošnju, porez na kuće
za odmor i porez na korištenje javnih površina dok je
porez na nekretnine dužan uvesti i naplaćivati.
Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje,
naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine
urediti će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada
Krapine, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Objava dokumenata za savjetovanje

Internetska stranica Grada Krapine: www.krapina.hr /
Informacije /Savjetovanja s javnošću

Razdoblje provedbe savjetovanja

Internetsko savjetovanje provedeno je u razdoblju od
16.6.2017 do 2.7.2017.

Pregled osnovnih pokazatelja
uključenosti savjetovanja s javnošću

Nije bilo dostavljenih prijedloga niti mišljenja.

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem
razloga za neprihvaćanje

-

Troškovi provedenog savjetovanja

-

Izvješće izradila

Jelena Milčić

Mjesto i datum
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