
Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (N.N. br. 115/2016 i 101/17) i članka 32.
Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13, 4/18 i
6/20) Općinsko vijeće općine Oriovac na 25.sjednici održanoj dana 17.12.2020..godine
donosi

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
O OPĆINSKIM POREZIMA

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima (Službeni vjesnik Brodsko-posavskežupanije br.13/17 i 24/17)
mijenja se članak 12. i glasi:

„Porez na korištenje javnih površina plaćaju sve fizičke i pravne osobe koje koriste javne
površine.
Javnim površinama smatraju se:

- javne zelene površine,
- pješačke staze,
- trgovi,
- parkovi,
- javne prometne površine i sl.

Porez na korištenje javnih površina plaća se samo za vrijeme dok korisnik javnih površina iste
koristi kako slijedi:

a) za nepokretne objekte 2,00 kn/m2 mjesečno
b) za pokretne objekte 8,00 kn/m2 mjesečno
c) za nepokretne objekte u perivojima/izvan naselja 800,00 kn mjesečno

Korisnici javnih površina (liciteri) koji javnu površinu koriste prigodno (kirvaj, sajmovi, prodaja
borova i sl.) plaćaju porez na korištenje javne površina kako slijedi:

- javna površina ………………………12,00 kuna/m2 dnevno

Korisnici javnih površina (luna park, zabavni park i sl.) koji javnu površinu koriste prigodno
(kirvaj, sajmovi i sl.) plaćaju porez na korištenje javne površine kako slijedi:

- javna površina ………………….. 7,5 kn/m2 dnevno

Porez na korištenje javnih površina plaća se po utvrđenim odredbama u rješenju o korištenju
javne površine, te su dužni donijeti u općinu dokaz o uplati.

Korisnici koji javnu površinu traže za prigodno korištenje dužni su se pismeno javiti u općinu
Oriovac 14 dana prije korištenja iste.
U pismenom podnesku treba navesti;

- ime i prezime/naziv tvrtke korisnika
- adresu,
- OIB
- površinu koju će koristiti i vrijeme korištenja površine (dana).“



Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Brodsko-posavskežupanije.
Ova Odluka objavit će se na službenim stranicama općine Oriovac.
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