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Z A P I S N I K
o radu IZVANREDNE SJEDNICE

Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
održane 28. siječnja 2019. godine

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća održana je u zgradi Gradske uprave u Tvrđavi Brod, Vukovarska 1,
Slavonski Brod, 28. siječnja 2019. godine u 14.00 sati.
Izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća sazvao je Stribor Valenta, predsjednik Gradskog vijeća Grada
Slavonskog Broda, sukladno članku 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada
Slavonskog Broda" br. 1/12., 6/13., 4/18. i 12/18.) radi kratkih zakonskih rokova za donošenje i
stupanje na snagu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.
Zapisnik na sjednici vodila je Svjetlana Dudrak, administrativna referentica Gradske uprave.
Nakon prozivanja vijećnika od strane Kristine Radić, privremene pročelnice Upravnog odjela za lokalnu
samoupravu, predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je od 25 vijećnika, sjednici nazočno 24
vijećnika, odnosno dovoljan broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Nazočni vijećnici:
Davor Gruber, Mario Rubil, Maja Jarić, Stanislav Sorić, Romana Mišić, Ivan Katušić, Nataša Buntić,
Vatroslav Stojanović, Andrija Marić, Ana Pitlović, Anto Ilić, Josip Samardžić, Tomislav Tekić Boro
Grubišić, Ilijana Vrbat Pejić, Ante Cvitković, Anita Holub, Sanda Livia Maduna, Adela Kovačević, Lidija
Blažević, Stribor Valenta, Roberto Lujić, Emina Berbić Kolar i Slavica Lemaić

Niie nazočna vijećnica: Karmen Dizdar Grgurević

Ostali nazočni:
Mirko Duspara, gradonačelnik, Hrvoje Andrić, zamjenik gradonačelnika, Tea Tomas, zamjenica
gradonačelnika, Hrvoje Andrić, zamjenik gradonačelnika, Kristina Radić, privremena pročelnica
Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Damir Klaić, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Albina Anđelić, privremena pročelnica Upravnog odjela za
komunalni sustav i komunalno redarstvo, Ksenija Knežević, pročelnica Upravnog odjela za financije i
računovodstvo, Snježana Štivić, voditeljica Ureda za unutarnju reviziju te novinari.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je i rukovodio Izvanrednom sjednicom Gradskog vijeća Grada
Slavonskog Broda.
Kako su vijećnici s pozivom na Izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća dobili prijedlog dnevnog reda,
predsjednik Gradskog vijeća je, sukladno članku 89. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 25/10. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 1/12., 6/13., 4/18. i 12/18.), dao na glasovanje usvajanje prijedloga da
se po hitnom postupku na današnjoj Izvanrednoj sjednici razmotri predložena točka dnevnog reda -
Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj
jedinici u objektu za robinzonski smještaj.
Po provedenom glasovanju konstatirao je kako je od 24 nazočna vijećnika, s 23 glasa "za" i 1 glasom
"suzdržan", prihvaćen prijedlog.

Prije glasovanja o Dnevnom redu, predsjednik Gradskog vijeća dao je riječ vijećnici Slavici Lemaić, Lista
grupe birača, koja se prijavila za primjedbu na Dnevni red.
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Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je sljedeće: "Predsjedniče Gradskog vijeća,
prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj
jedinici u objektu za robinzonski smještaj nije napisan sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada
Slavonskog Broda, jer je suprotan odredbama članka 52. i 53. Poslovnika zbog toga što ne sadrži
ocjenu potrebnih sredstava za provođenje Odluke, nema objašnjenja pojedinih odredbi Prijedloga, a
pored toga, u Ocjeni stanja koje također treba odrediti Odlukom, nema nijednog koje sadrži prijedlog
za donošenje Odluke. Pored toga, u ocjeni stanja kojeg također treba urediti Odlukom nema niti jednog
brojčanog pokazatelja temeljem kojeg je napisana ta ocjena stanja. Pozivam Vas da, sukladno
odredbama članka 14. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, vratite ovaj manjkavi
prijedlog Odluke predlagatelju na popravak, jer se on može popraviti u roku od 20 do 30 minuta,
naravno, ako za to postoji dobra volja. Ovo nije prvi put da se događa ovakvo što i stvarno je sramotno
da gradskim vijećnicima opet upućujete prijedlog Odluke koji nije usklađen s odredbama Poslovnikom
Gradskog vijeća i nastavkom ovakvog postupanja Vi, u biti, mene prisiljavate da ovo prijavim
Ministarstvu uprave."
Predsjednik Gradskog vijeća naznačio je kako slijedi: "Ovo je Izvanredna sjednica i ovdje se točke
donose po hitnom postupku. Nema odbora prije, nema očitovanja tijela Gradskog vijeća, upravo zato
što je ovo hitni postupak i zato što nema te redovne procedure o kojoj govorite po članku Poslovnika
ovo se i naziva Izvanredna sjednica i ovo se naziva donošenje odluke po hitnom postupku. Članci o
kojima Vi govorite odnose se na redovite sjednice Gradskog vijeća i moje je mišljenje i mišljenje
stručnih službi koje pripremaju ovu sjednicu da je ovo u potpunost donijeta s Poslovnikom. Naravno,
Vaše pravo je da to provjerite na instancama iznad nas kako ste rekli."
Kako nije bilo prijavljenih za daljnje primjedbe, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje
usvajanje prijedloga Dnevnog reda Izvanredne sjednice zajedeno s prihvaćenim prijedlogom o hitnosti
postupka.
Po provedenom glasovanju konstatirao je kako je od 24 nazočna vijećnika, s 23 glasa "za" i 1 glasom
"suzdržan", prihvaćen sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

TOČKA 1.
Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u
kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara,
dr.med.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o točki.
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvatit će prijedlog Odluke o
visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za
robinzonski smještaj.
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, navela je: "S obzirom da je
Zakon stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine misli da se s ovom Izvanrednom sjednicom nije trebalo
čekati do 28. siječnja, ali u svakom slučaju zbog kratkoće ovih rokova razumijem da moramo postupiti
ovako kako trebamo, pa će i Klub vijećnika također podržati ovaj prijedlog o iznosu od 150,00 kuna."
Vijećnik Roberto Lujić, SDP, istakao je: "Imam samo jedno pitanje za gradonačelnika. Budući da to
nisu sredstva koja bi značajno utjecala na proračun i doprinijela proračunu, zanima me je li iznos od
150,00 kuna najniža varijanta ili se moglo ići još niže?"

Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Mislim da se nije moglo ići niže, jer je ovo možda i najniži iznos
u Republici Hrvatskoj, barem po informacijama koje imam od ostalih gradova i općina. S obzirom da
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grad Slavonski Brod nije nekakvo veliko turističko središte, imamo sada negdje oko 700 ležaja čiji broj
iz dana u dan raste, i da uzmemo 700,00 kuna ili 300,00 kuna što smo imali do sada, to je 200 i nešto
tisuća iz kojih se onda uzima dio poreza. Mislim da je to premali iznos za Grad, ali na ovaj način barem
ćemo malo olakšati onima koji imaju ležajeve da ipak nešto tih sredstava ostane njima. Stoga, Grad
neće puno izgubiti, Upravni odjel za financije može reći koliko bi to bilo na godišnjoj razini, ali to je
nekih nekoliko tisuća kuna. Niže od ovoga nisam našao niti u jednoj općini, niti u jednom gradu. U svezi
ovog vremena, ovdje je jasno da treba Odluku donijeti do 31. siječnja i zato je išla izvanredna sjednica.
Nemamo materijale da napravimo redovitu sjednicu, pa da ova točka između ostalih bude na redovnoj
sjednici. Stoga, mislim da ovo nije problem."
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je kako slijedi: "Mišljenja sam da ova točka
apsolutno nije za izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća i ne znam zašto je uopće sazvana izvanredna
sjednica upravo zbog ove točke koja se mogla puno ranije pripremiti, što ću i objasniti. U dostavljenim
materijalima predlagatelj Odluke se poziva na članak 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog
Broda u kojem se navode razlozi za donošenje odluke po hitnom postupku. U našem slučaju, ako
pročitate članak, ne radi se uopće o zahtjevima interesa obrane, niti o spiječavanju ili otklanjanju većih
poremećaja u javnim djelatnostima, jedini preostali razlog mogao bi biti 'drugi opravdani razlozi', pa
postavljam pitanje gradonačelniku i molim da objasni, koji su to drugi opravdani razlozi? Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama Republike
Hrvatske još 30. studenoga 2018. godine, dakle u prošloj godini, a Pravilnik o paušalom oporezivanju
djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu je u Narodnim novinama Republike
Hrvatske, kao što ste rekli od 2. siječnja 2019. godine. Upravni odjel za financije i računovodstvo je još
10. siječnja 2019. godine na Kolegiju gradonačelnika podnio prijedlog o visini paušalnog poreza po
krevetu smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj. Navedeni
prijedlog Odluke je 11 dana stajao u gradonačelnikovim ladicama da bi gradonačelnik tek 22. siječnja
2019. godine, na svom Kolegiju, utvrdio.... Imate na stranicama Grada točno datume, pa ih možete
slobodno pogledati. Točno sve piše i navedeno je u dokumentima i odatle sam i skinula ove podatke.
Stoga, utvrdili ste prijedlog ove Odluke i uputili ste ga Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. Poziv
na sjednicu Gradskog vijeća dobili smo tek 15. siječnja, odnosno 15 dana nakon što je Upravni odjel za
financije i računovodstvo izradio prijedlog Odluke. Prijedlog ove Odluke donosi se po hitnom postupku
samo iz Vašeg nemara i to samo zato da bi Vi izbjegli gnjev obveze plaćanja ovog paušalnog poreza
koji znatno povećava rate do kojih bi došlo da ovu Odluku danas ne prihvatimo. Stoga Vam postavljam
pitanje, zašto ste prijedlog Odluke držali u ladici 12 dana i zašto niste proveli postupak prethodnog
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kako su to učinili neki drugi gradovi? Grad Karlovac je još 2.
siječnja 2019. godine uputio prijedlog Odluke o paušalnom porezu na savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću, a isto je to učinio i Grad Zadar. Zanima me kako drugi gradovi mogu ovu Odluku donijeti u
redovnom postupku, a mi moramo po hitnom postupku sazivati ovakvu sjednicu? Također imam
nekoliko pitanja vezanih uz prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u
kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, a o kojima mi vijećnici nemamo
brojčane pokazatelje. Koliki je broj obveznika koji podliježu plaćanju paušalnog poreza na dohodak na
području grada Slavonskog Broda? S kojim brojem kreveta raspolažu navedeni obveznici? Koliki su
prihodi proračuna Grada Slavonskog Broda od naplate paušalnog poreza na dohodak u prošloj godini?
Ja ću naravno, bez obzira na sve, podržati prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu,
smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj zato što podržavam
svaki oblik poreznog rasterećenja naših građana te za razliku od gradonačelnika koji odbija sve
prijedloge i amandmane oporbenih vijećnika, ja podržavam sve gradonačelnikove prijedloge i odluke za
koje smatram da su na dobrobit grada i naših građana."
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Moram ovdje reći, ne znam jesam li iznenađen, da gospođa
Lemaić ne zna neke.stvari protumačiti. Naime, gradonačelnik sam koji nema ladice u kancelariji i ne drži
nikakve dokumente u kancelariji. Onog trenutka kada dođu do Ureda gradonačelnika budu potpisani i
vraćeni nazad u službe. Toliko za Vašu informaciju. Druga stvar, ne znam što su radili drugi gradovi, ali
mislim da bi bila najveća glupost organizirati redovitu sjednicu, a nemate materijale, napraviti trošak,
ne znam, desetak tisuća kuna ili koliko da bi donijeli ovu odluku u roku od minutu. U svezi ovih drugih
stvari, mi imamo 19 subjekata koji se bave iznajmljivanjem kreveta i to je porez koji se godišnje ubire,
nekih 17.100,00 kuna. Inače, za Vašu informaciju, grad Slavonski Brod ima sada negdje 700 i koji
krevet. Teško je reći točan broj, jer se iz dana u dan otvaraju novi hosteli, ljudi iznajmljuju nove sobe,
tako da tu ne možemo reći točan broj. Svaka nova sjednica Turističkog vijeća je novi broj kreveta u
gradu. Ukoliko uzmete da u gradu prije sedam, osam godina nismo imali niti jedan hotel, a danas
imamo tri, četvrti je u izgradnji i peti privatni, da imamo tri, četiri hostela i dosta soba i prenoćišta.
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Znači, došli smo od jedne brojke 10, 20 ili 50 kreveta do sada 700 i nešto kreveta u gradu. Ovo su
kreveti samo na području grada Slavonskog Broda. U svezi ove Odluke o plaćanju paušala vidjeli ste u
materijalu da smo imali podijeljeno na grad, naselje Podvinje i naselje Brodski Varoš, da su posebne
cijene bile za kampove i ostale smještajne jedinice, a sada smo ovom Odlukom to izjednačili. Cijena je
bila 300,00 kuna, vidjeli ste kod ovih drugih kako je to išlo i mi smo sada to izjednačili. Svi na području
grada Slavonskog Broda, bez obzira koje je naselje, plaćaju iznos od 150,00 kuna paušalno godišnje po
krevetu. Ne znam zašto bi ovdje trebali dizati 'frku'? Što se tiče ostalog, Zakon je jasno rekao do kada
se trebamo uskladiti. Mi smo imali sjednicu Gradskog vijeća na kojoj smo usvajali proračun i ostalo te bi
bila ludost organizirati sjednicu za jednu točku dnevnog reda koja traje jednu minutu. Nije mi jasno da
ako Vlada može organizirati telefonske sjednice na kojima dodjeljuje milijunske iznose, zašto gradovi ili
općine ne bi mogli, u ovom slučaju, odraditi telefonsku sjednicu. Dobijete materijale e-mailom,
pročitate ga, vidite što je i glasujete."
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "Hvala na informacijama koje sam tražila,
međutim, nisam zadovoljna s Vašim odgovorom, jer ja opet pričam o jabukama, a Vi o kruškama.
Dakle, nije poanta u tome da se sjednica ne može sazvati, ali nije bilo potrebno sazivati izvanrednu
sjednici). Ovdje ste isključili i Aktualni sat i nije istina da nema tema za redovitu sjednicu, jer mišljenja
sam kako bi se izvanredne sjednice trebale sazivati upravo u slučaju koji imamo u gradu Slavonskom
Brodu, a to je loše gospodarstvo, problem oko Đure Đakovića i nestajanja pogona, nečisti zrak i takve
bitne teme. To su stvari.. Oprostite molim Vas, ne prekidajte me, nisam niti ja Vas prekidala. Kao što
sam rekla, ovu Odluku ću podržati, ali smatram da se mogla donijeti u redovitom postupku i da je za to
zaista bilo vremena,. Kada sam osobno zatražila i donosila prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim
osobama lako ste me odbili iako sam poštivala članak 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća koji se u
ovom danas prijedlogu apsolutno nije poštivao. Ne radi se po Poslovniku, jer bez obzira što je ovo
Izvanredna sjednica, članak 52. i 53. se također odnosi na članak 69. Povezani su."
Gradonačelnik je odgovorio: "Mislim da kruške i jabuke miješate Vi, a ne ja. Upućujete kritiku meni, a
ja nisam osoba koja saziva sjednice Gradskog vijeća i nisam osoba koja određuje dnevne redove ili
program i plan rada Gradskog vijeća, nego vi na Gradskom vijeću. Nisam ja većina. Ja sam izvršna vlast
i ja radim ono što vi naredite."
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je raspravu o točki te naznačio kako slijedi: "Svatko može
imati osjećaj kako je nešto protustatutarno, protuzakonito i protiv našeg Poslovnika, međutim, od kako
je ovaj saziv Gradskog vijeća ja se ne sjećam da je nama neka sjednica od strane Ministarstva uprave
proglašena nevažećom ili da smo donosili nekakve protuposlovničke, protustatutarne i protuzakonite
odluke. Stoga, sve ovo je samo Vaš osjećaj do sada, a za ubuduće ćemo vidjeti."
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza
po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.
Po provedenom glasovanju jednoglasno je, s 24 glasa "za", prihvaćen prijedlog, a Odluka je privitak i
sastavni dio ovog Zapisnika.
Ovim je dnevni red Izvanredne sjednice Gradskog vijeća iscrpljen i sjednica je zaključena u 14.20 sati.
Zapisnik sastavila
Svjetlana Dudrak

Privremena pročelnica
Upravnog odjela za lokalnu samoupravu

Kristina Radić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Slavonskog Broda

Stribor Valenta
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PR IV ITAK

SASTAVNI DIOZAPISNIKA

akt donesen na Izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća
Grada Slavonskog Broda
28. siječnja 2019. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 401-02/19-01/47
URBROJ : 2178/01-07-19-3
Slavonski Brod, 28. siječnja 2019.
Na temelju članka 57. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine Republike Hrvatske"
br: 115/16., 6/18. i 106/18.), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i
organiziranja smještaja u turizmu ("Narodne novine Republike Hrvatske" br: 10/17. i 128/17.) te
članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09.,
13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.), Gradsko
vijeće Grada Slavonskog Broda, na Izvanrednoj sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine
donijelo je

O D L U K U
o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu

.. i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu te
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području grada Slavonskog
Broda.

Članak 2.
Visina paušalnog poreza određuje se u iznosu od 150,00 kuna po krevetu, smještajnoj jedinici u
kampu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području grada
Slavonskog Broda.

Članak 3.
Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom paušalnog poreza na dohodak obavljat će nadležna jedinica
Porezne uprave Ministarstva financija.

Članak 4.
U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od paušalnog poreza po krevetu,smještajnoj
jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj primjenjuju se odredbe Općeg
poreznog zakona.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Slavonskog
Broda".

Predsjedni^Gradskog vijeća
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za financije i računovodstvo
4. Porezna uprava, Područni ured Slavonski Brod
5. Službeni glasnik
6. Dosje
7. Dokumentacija
8. Zapisnik
9. Pismohrana
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