
Na temelju članka 30. i 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
(N/N  br.117/93,69/97,33/00,127/00,59/01,107/01,150/02,147/03,132/06,73/08  i  25/12),  te
članka 32. Statuta općine Otok ("Sl.glasnik Općine Otok" br.09/09 i 01/13) Općinsko
vijeće općine Otok,  na 7. sjednici od 18.  ožujka 2014.god., donosi

                                                               
                                                                  ODLUKU
                                       o porezu na korištenje javnih površina

                                                                    Članak 1.
Ovom se  Odlukom utvrđuje  porezni  obveznik,  porezna  osnovica  i  visina  poreza  na
korištenje javne površine, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

                                                                   Članak 2.
Porez  na  korištenje  javnih  površina  plaćaju  sve  pravne  i  fizičke  osobe  kojima  je
nadležno općinsko tijelo odredilo privremeno korištenje javne površine, pravne i fizičke
osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih odobrenja ili ugovora kao i pravne
i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

                                                                   Članak 3.
Javnom površinom u smislu članka 2.ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu
općine Otok, odnosno površine kojima upravlja općina Otok na kojima nadležno tijelo
dozvoli obavljanje djelatnosti ili koje se koristi bez odobrenja.

                                                                   Članak 4.
Porez  na  korištenje  javnih  površina  plaća  se  po  četvornom metru  prostora  koji  se
koristi, s tim da  najmanja površina za obračun iznosi 1m2.

                                                                   Članak 5.
Visina poreza zavisi o namjeni i vremenu korištenja javne površine i iznosi:

a)      DNEVNE TARIFE  

1. za prodaju na štandovima 10,00 kn/m2

2. za uskladištenje materijala i roba 5,00 kn/m2

3. za ostale namjene 3,00 kn/m2

      
b)      MJESEČNE TARIFE  

1.   za postavljanje kioska (prodaja tiskovina,lutrije i sl.) 15,00 kn/m2

2.   za postavljanje terase ispred ugostiteljskih objekata 10,00 kn/m2

c)      GODIŠNJE TARIFE  

1. za kioske (štampa,lutrija i sl.)  200,00 kn/m2

2. za postavljanje terase ispred ugostiteljskih objekata 100,00 kn/m2

3. za ostale namjene 100,00 kn/m2

                                                          



                                                         Članak 6.
Odobrenje za korištenje javne površine, namjenu, rok i uvjete korištenja javne površine
utvrđuje  Općinski  načelnik  izdavanjem  Odobrenja  o  zakupu  javne  površine  prije
početka korištenja dodijeljene površine.

Temeljem  Odobrenja  o  zakupu  javne  površine  Jedinstveni  upravni  odjel  razrezuje
porez na javne površine izdavanjem Rješenja.

U  slučaju  neovlaštenog  korištenja  javne  površine  porez  se  razrezuje  naknadno  bez
Odobrenja o zakupu javne površine po službenoj dužnosti.

                                                          Članak 7.
Porez na korištenje javne površine plaća se:

- u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o razrezu poreza za iznose manje od
3000,00 kn

- u dva jednaka mjesečna obroka za iznose poreza jednake ili više od 3000,00 kn, s
tim da prva rata dospijeva 15 dana od dana dostave Rješenja, dok druga rata
dospijeva 30 dana od roka za naplatu prve rate.

                                                                 Članak 8.
Porez za korištenje javne površine ne plaća se na korištenje javne površine za potrebe
općine  Otok,  za  korištenje  javne  površine  za  čije  se  korištenje  plaća  drugo  javno
davanje ili za korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina općini Otok ili druga
naknada  temeljem  posebnog  ugovora,  kao  i  kad  javne  površine  koriste  za  potrebe
djelatnosti za koje su osnovane neprofitne udruge, obrazovne ustanove, sportski klubovi
i sl.

Poreza  od  korištenja  javnih  površina  oslobođeno  je  korištenje  javne  površine  u
humanitarne svrhe, kao i radi organizacije manifestacija i drugih događaja od interesa
za općinu Otok.

                                                                Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju mjesta za
postavljanje prodajnih klupa izvan tržnice, automata za prodaju, kioska i sl., koje mogu
postaviti pokretni prodavači za prodaju robe izvan poslovnih prostorija, donesena na
sjednici Općinskog vijeća  od 28.veljače 2003.god., te odredbe Odluke o porezima općine
Otok (Službeni glasnik Općine Otok br.01/02) koje se odnose na porez na korištenje
javnih površina (čl.12. i 13.)

                                                              Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine
Otok.
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