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 PRIJEDLOG 9. studenog 2017. 

 

 

 

Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16. i 

101/17.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 

23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _____________ donijelo je 

 

 

 

O D L U KU  

O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA PAZINA 

 

 

Članak 1.  

U Odluci o porezima Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/17.) članak 23. 

briše se. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu prvog 

dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u „Narodnim novinama“. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

          

Predsjednik  

          Gradskog vijeća 

          Davor Sloković 
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O b r a z l o ž e n j e  

 

 Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 4. listopada 2017. godine donio Odluku o proglašenju 

Zakona o izmjenama zakona o lokalnim porezima koji je objavljen u Narodnim novinama broj 101/17. 

U članku 17. navedenog Zakona, navodi se da su jedinice lokalne samouprave koje su donijele svoje 

Odluke o porezima temeljem Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16.), dužne 

uskladiti iste do 15. prosinca 2017. s odredbama Zakona o izmjenama zakona o lokalnim porezima 

(„Narodne novine“ broj 101/17.) 

U članku 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16. i 101/17.) 

propisano je da Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom Odlukom utvrđuje: 

1. za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak, visinu stope prireza porezu na dohodak, 

2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i nadležno 

porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, 

3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o 

mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za 

odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, 

4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, 

visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno 

tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. 

 

 U ovom Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina se u odnosu na Odluku 

o porezima Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/17.) predlaže brisanje članka 23. u 

kojem se navodi da odredbe članaka 10.-14. Odluke o porezima Grada Pazina prestaju važiti 1. 

siječnja 2018. godine. Odredbe ovih članaka se odnose na oporezivanje kuća za odmor. Naime, 

Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, nastavlja se primjena odredaba o porezu na kuće 

za odmor. Ovim izmjenama Odluka o porezima Grada Pazina se usklađuje sa zakonskim odredbama.  

 

 

                                                                                                Upravni odjel za gospodarstvo, 

                                                                                                financije i proračun 


