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Je li nacrt bio objavljen
na internetskim
stranicama ili na drugi
odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen,
na kojoj internetskoj stranici i u
kojem vremenskom razdoblju.
Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti
dostavili svoja očitovanja?
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Razlozi neprihvaćanja
primjedbi zainteresirane
javnosti na odredbe nacrta

U statusu prijedloga ili mišljenja

Troškovi provedenog savjetovanja

Internetska stranice Grada

Nacrt akta bio je objavljen od 21.12.2018. do
20.01.2019. godine

Branko Kleković, , Armand Jurković, Sakib Cugura,
Krešimir Mimica, Sonja Polonio, SDP Crikvenica
Mario Kružić

Nema troškova.
Izvješće izradio:
Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo

Prilog 1. Pregled primjedbi
Redni
broj

Sudionik
savjetovanja

Članak ili drugi
dio nacrta na
koji se odnosi
prijedlog ili
mišljenje

Tekst zaprimljenog prijedloga ili mišljenja

Status prijedloga ili mišljenja

1.

Branko
Kleković

Primjedbe na
članak 1.

Primjedbom se navodi da u članak 1.
treba dodati za što se utvrđuje paušalni
porez (po krevetu, po smještajnoj jedinici
u
kampu, …)

Prihvaća se. Iako isto proizlazi iz
samog Pravilnika uvrstiti će se u
članak 1.Odluke.

Primjedbe na
članak 2.

Primjedbom se navodi da u
u članku 2. iznos od 345 kn treba
zamijeniti s 300 kn (zadržati dosadašnji
iznos)

Ne prihvaća se,

Primjedbe na
članak 3.

Primjedbom se navodi da u
Članku 3. treba dodati da se odluka se
primjenjuje
od 1.1.2019. jer će stupanje na snagu biti
iza 1.1.2019.

Primjedbe na
članak 2.

Primjedbom se navodi da u
u članku 2. iznos paušala treba ostati
300,00 kn

2.

Armand
Jurković

Analiziran je prosjek popunjenosti i
noćenja na području našeg Grada
unazad 10 godina i utvrđeno znatno
povećanje broja noćenja od 48%,
povećanje
popunjenosti
15%,
povećanje broja noćenja u privatnom
smještaju za 86%.
Od 2005. godine kada je donesena
odluka o 300,00 kuna prošlo je već
13 godina i dogodila su se brojne
promjene u povećanju broja noćenja,
popunjenosti, prosječne cijene
noćenja. Analizom prosječnih dana
popunjenosti popunjenost je porasla
sa 68 dana na 78 dana, što iznosi
15%.
Prihvača se.
Isto proizlazi iz Zakona no
nadopuniti će se Odluka
Ne prihvaća se,
Analiziran je prosjek popunjenosti i
noćenja na području našeg Grada
unazad 10 godina i utvrđeno znatno
povećanje broja noćenja od 48%,
povećanje
popunjenosti
15%,
povećanje broja noćenja u privatnom
smještaju za 86%.
Od 2005. godine kada je donesena
odluka o 300,00 kuna prošlo je već

3.

Sakib Cigura

Primjedbom se navodi da je nužno
urediti i spriječiti rad na crno dakle,
iznajmljivanje bez registracije ,rad na
crno, svima jasno i poznato, dakle
izdavanje privatnih i inih prostora bez
registracije,..stanova i apartmana
vlasnika pravnih osoba,(neprodani
prostori), iznajmljivanje soba i apartmana
od strane fizičkih osoba a da zato nemaju
dozvolu, također vlasnika iz
inozemstva,..otvorite besplatan telefon ili
e-mail adresu za brzu
dojavu,,NELEGALNA DJELATNOSTI
Primjedbom se navodi da treba regulirati
koji objekti mogu biti registrirani, danas
se izdaje sve i vrlo lako
dobiju zvjezdice,..(podrumi,garaže,tavani
sl),NUŽNO UREDITI KRITERIJE,.

13 godina i dogodila su se brojne
promjene u povećanju broja noćenja,
popunjenosti, prosječne cijene
noćenja. Analizom prosječnih dana
popunjenosti popunjenost je porasla
sa 68 dana na 78 dana, što iznosi
15%.
Nije primjedba na sam tekst odluke
koja je predmet savjetovanja
Navedena problematika nije u
ingerenciji Grada Crikvenice niti kao
Grad možemo utjecati na rad
institucija koje su za to zadužene

Nije primjedba na sam tekst odluke
koja je predmet savjetovanja
Navedena problematika nije u
ingerenciji Grada Crikvenice niti kao
Grad možemo utjecati na rad
institucija koje su za to zadužene.

Primjedbom se navodi da treba ulagati u
infrastrukturu, (parking prostor, plaže,
prilazi i sl),..poglavito parking i
plaže,..NAPLATA PARKINGA,PLAŽA
LEŽALJKI I SL

Nije primjedba na sam tekst odluke
koja je predmet savjetovanja

Primjedbom se navodi da treba ulagati u
uređenje prometnica, plaža,šetnica,

Nije primjedba na sam tekst odluke
koja je predmet savjetovanja.

Upravo je ovo jedan od prihoda koji
su nenamjenski i čija se namjena
trošenja utvrđuje planom proračuna
a obuhvaća i navedena ulaganja.

Upravo je ovo jedan od prihoda koji
su nenamjenski i čija se namjena
trošenja utvrđuje planom proračuna
a obuhvaća i navedena ulaganja.
4.

Krešimir
Marinić

Primjedba na
članak 2.

Primjedba se ustvari upit na koji pravni
način se možemo boriti protiv povećanja
harača?

Nije primjedba na sam tekst odluke
koja je predmet savjetovanja.
Analiziran je prosjek popunjenosti i
noćenja na području našeg Grada
unazad 10 godina i utvrđeno znatno
povećanje broja noćenja od 48%,
povećanje
popunjenosti
15%,

povećanje broja noćenja u privatnom
smještaju za 86%. Broj ležajeva u
privatnom smještaju od 2010. do
danas povećao se za 28%, od
18.740 na 24.065.
Od 2005. godine kada je donesena
odluka o 300,00 kuna prošlo je već
13 godina i dogodila su se brojne
promjene u povećanju broja noćenja,
popunjenosti, prosječne cijene
koštanja
noćenja.
Analizom
prosječnih
dana
popunjenosti
popunjenost je porasla sa 68 dana
na 78 dana, što iznosi 15%..
5.

Sonja
Polonio

Primjedbe na
članak 2.

Primjedbom se predlaže zadržavanje
iznosa na 300 kn po krevetu / smještajnoj
jedinici.

Primjedbom se predlaže uvesti zoniranje
najkasnije do 1.6.2019. kroz naknadnu
izmjenu ove Odluke

Ne prihvaća se,
Analiziran je prosjek popunjenosti i
noćenja na području našeg Grada
unazad 10 godina i utvrđeno znatno
povećanje broja noćenja od 48%,
povećanje
popunjenosti
15%,
povećanje broja noćenja u privatnom
smještaju za 86%.
Od 2005. godine kada je donesena
odluka o 300,00 kuna prošlo je već
13 godina i dogodila su se brojne
promjene u povećanju broja noćenja,
popunjenosti, prosječne cijene
noćenja. Analizom prosječnih dana
popunjenosti popunjenost je porasla
sa 68 dana na 78 dana, što iznosi
15%.
Ne prihvaća se,
Primjedba se ne odnosi na
donošenje ove Odluke već na
izmjenu tijekom 2019. godine
Predlaže se uvođenje jedinstvene
stope poreza za cijelo područje
Grada Crikvenice, s obzirom da je
sukladno Zakonu i Pravilniku
omogućeno donošenje odluke
isključivo po ulicama u naselju, a s
obzirom da je i u pojedinoj ulici
naglašen različit položaj smještajnih
jedinica u blizini nekih sadržaja,
blizini centra i sl.. smatramo takav
način nepravedan.

6.

SDP
Primjedbe na
CRIKVENICA članak 2.
MARIO
KRUŽIĆ

Primjedbe na
članak 2.

Primjedbom se navodi da u
u članku 2. visina paušala treba biti
300,00 kn

Ne prihvaća se,

Primjedbom se navodi da u
u članku 2. treba odrediti visina
paušalnog poreza po ulicama u naselju

Ne prihvaća se,

Analiziran je prosjek popunjenosti i
noćenja na području našeg Grada
unazad 10 godina i utvrđeno znatno
povećanje broja noćenja od 48%,
povećanje
popunjenosti
15%,
povećanje broja noćenja u privatnom
smještaju za 86%.
Od 2005. godine kada je donesena
odluka o 300,00 kuna prošlo je već
13 godina i dogodila su se brojne
promjene u povećanju broja
noćenja, popunjenosti, prosječne
cijene noćenja. Analizom prosječnih
dana popunjenosti popunjenost je
porasla sa 68 dana na 78 dana, što
iznosi 15%.

Predlaže se uvođenje jedinstvene
stope poreza za cijelo područje
Grada Crikvenice, s obzirom da je
sukladno Zakonu i Pravilniku
omogućeno donošenje odluke
isključivo po ulicama u naselju, a s
obzirom da je i u pojedinoj ulici
naglašen različit položaj smještajnih
jedinica u blizini nekih sadržaja,
blizini centra i sl.. smatramo takav
način nepravedan.

