
 
 
 
 

                           
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 410-01/17-01/3 
URBROJ: 2103/01-01-17-13 
Bjelovar, 30. studenoga 2017. 
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o porezima 

Grada Bjelovara 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o izmjenama 

Odluke o porezima Grada Bjelovara i u povodu toga donio sljedeći  
 

    
      ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara 

kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  
Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 

pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Ivica 
Markovinović.  
 
 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
    



 

 

 

 
 

                            
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
    Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
                  i uređenje prostora  
 
Klasa: 410-01/17-01/3 
Ur br: 2103/01-06-17-12 
Bjelovar, 29.11.2017.                                
 
 

                            GRADONAČELNIK 
                                          Dario Hrebak 
 
 
 

PREDMET: Nacrt odluke o izmjenama Odluke  o porezima Grada Bjelovara 
 
 
 
 

U privitku dostavljamo Nacrt odluke o izmjenama Odluke o  porezima Grada 
Bjelovara, obrazloženje koje sadrži razloge donošenja Odluke o izmjenama i 
dopunama odluke o porezima i Izvješće o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću. 

 
 

Predlažemo da razmotrite Nacrt odluke o izmjenama porezima Grada Bjelovara, 
da je  utvrdite  u predloženom tekstu i proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i 
odlučivanje. 
 

 

 

 
      PROČELNIK  
    Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                  

                
                      
            REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA    NACRT  
 GRAD BJELOVAR 
                     GRADSKO VIJEĆE   
                                                                                                                                                                                                                                                       
           Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,  
144/12, 19/13, 137/15), članka  42.  Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 
115/16 i 101/2017) i  članka  31. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj  2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ____ sjednici 
održanoj dana _____  2017. donijelo je 
 

O D L U K U  
 o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara  

 
Članak 1. 

U članku 2. Odluke o porezima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" , 
broj 3/17) stavci 2. i 3. brišu se. 

Članak 2. 
Članak 3. mijenja se i glasi:  
"Nadležno tijelo za  razrez i naplatu poreza iz članka 2. ove Odluke   (osim za  

prirez porezu na dohodak) je Grad Bjelovar, Upravni odjel za financije i javne prihode (u 
nastavku: Porezno tijelo)".  

Članak 3. 
U članku 8. stavku 1. Odluke riječi  " iz stavka 3." zamjenjuju  se riječima  " iz članka 3". 

 
Članak 4.  

Sve predmete i  rješenja donijeta prije stupanja na snagu ove Odluke o izmjenama 
Odluke o porezima koja se odnose na razrez poreza preuzima Upravni odjel za financije i 
javne prihode koji je sukladno promjeni ustrojstva Grada Bjelovara pravni sljednik Upravnog 
odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, odnosno  stvarno nadležno upravno 
tijelo za postupanje u predmetima razreza poreza i u postupcima ovrhe 

  
Članak 5. 

Ova Odluka objavit će  se  u "Službenom glasniku Grada Bjelovara" i  na  mrežnim 
stranicama Porezne uprave,  a primjenjuje se od 01.01.2018. godine. 
 
  
Klasa: 410-01/17-01/3 
Ur br: 2103/01-06-17-11 
Bjelovar, ____ .2017.  
                                      
                                                                                                  PREDSJEDNIK  
                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA  
                                  Ante Topalović, univ. bacc. oec 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727


 

 

 

 

 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Grad Bjelovar donio je  Odluku o  porezima Grada Bjelovara", broj 3/17.  - u 
nastavku: Odluka).  Odluka je donijeta  na temelju odredbi Zakona  o lokalnim porezima 
("Narodne novine", broj 115/16)  - u nastavku Zakon. 

 
Sukladno odredbama navedenog Zakona Odluka je sadržavala odredbu, kako slijedi: 
 

Članak 2. 
"(1) Grad Bjelovar dužan je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine u skladu s odredbama 
Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine 115/16). 
(2) Gradsko vijeće Grada Bjelovara će do 30. studenog 2017. godine za potrebe  
plaćanja poreza na nekretnine  u skladu s odredbom članka 42. stavka 1. točka 5. Zakona o 
lokalnim porezima donijeti odluku kojom će pobliže biti određeni obveznici plaćanja, uvjeti i 
način plaćanja poreza na nekretnine."   
 
 Dana 04. listopada 2017. godine donijet je  Zakona o izmjenama Zakona o 
lokalnim porezima  ("Narodne novine", broj 101/2017). Navedenim Zakonom brisane 
su odredbe koje su se odnosile na porez na nekretnine. Sukladno iznijetom, potrebno 
je u Odluci o porezima Grada Bjelovara  brisati odredbe koje se odnose na porez na 
nekretnine.  
 
 Također je  u Odluci o porezima Grada Bjelovara potrebno izvršiti izmjene koje 
se odnose na nadležnost postupanja razreza i naplate poreza.  Razrez  i naplatu  
poreza radi izmjene unutarnjeg ustrojstva Grada Bjelovara od 01.01.2018. godine  
obavljat će Upravni odjel za financije i javne prihode, a ne više Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti i uređenje prostora.  
 
 Sukladno iznijetom, pripremili smo tekst  Nacrta odluke o izmjenama Odluke o 
porezima Grada Bjelovara kojom su  brisane odredbe vezane uz porez na nekretnine, 
te je promijenjena nadležnost upravnog tijela koje će od 01.01.2018. godine obavljati 
poslove  razreza i naplate poreza.   
 

Nacrt odluke o izmjenama odluke o porezima Grada Bjelovara  bio je objavljen 
na web stranici  Grada Bjelovara dana 24.10.2017. godine radi savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću. Savjetovanje je  trajalo od 24.10.2017. - 24.11.2017. godine.  
Ni jedan predstavnik zainteresirane  javnosti na Nacrt odluke  nije dostavio 
očitovanje.  
 
 

Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt odluke o izmjenama Odluke o 
porezima Grada Bjelovara, da je utvrdi  u predloženom tekstu i proslijedi Gradskom 
vijeću na razmatranje i odlučivanje. 

 
 

 
PROČELNIK  

                                                                    Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

                                                                   JAVNOŠĆU 

 

 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga  
odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara  
 
 
 

 
   
 

  Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

  provodi savjetovanje 

 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje   
 prostora 

 Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se  
 njime žele postići 

Razlozi i cilj koji se želi postići donošenjem Odluke je 
usklađivanje teksta Odluke s odredbama Zakona o 
lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 101/2017) 

 

 Datum dokumenta  28.11.2017. 

 Verzija dokumenta   1. 

 
 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta zakona, drugog propisa   

 ili akta 

 Nacrt Odluke o izmjenama o izmjenama Odluke o 
porezima Grada Bjelovara  
 
  Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja   

 zakona, drugih propisa i akata  
 objavljenog na internetskim stranicama  
 Grada 

  Redni broj 18. iz Plana savjetovanja s javnošću Grada       
  Bjelovara  

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje   
 prostora 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

 
 
 
                   _ 

  Je li nacrt bio objavljen na  
  internetskim internetskim stranicama ili   
  na drugi odgovarajući način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

DA 
 

Internetska stranica 
 

 Nacrt je objavljen dana 24.10.2017. 
godine na internetskoj stranici Grada 
Bjelovara www.bjelovar.hr 

Savjetovanje je trajalo od 

24.10.2017. - 24.11.2017. godine 

(30 dana)  

 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Ni jedan predstavnik zainteresirane  javnosti nije dostavio 
očitovanje. 

 Razlozi neprihvaćanja pojedinih   
 primjedbi zainteresirane javnosti na  
 određene odredbe nacrta 

 
    _________ 

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
 Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove.  

 

http://www.bjelovar.hr/


 

 

 

 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću objavit će se na 

internetskim  stranicama Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr  

Klasa: 410-01/17-01/3 
Ur br: 2103/01-06-17-10 
Bjelovar, 28. studeni  2017.  

 

 

http://www.bjelovar.hr/

