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  Na temelju članka 20.Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16 ) , članka 17. Zakona o 

izmjenama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 101/17) i članka 31.Statuta Općine 

Smokvica („ Službeni glasnik Općine Smokvica br. 3/9, 22/13), Općinsko vijeće Općine Smokvica , na 

svojoj 5. sjednici 2017.g, održanoj dana 29.01. 2017. donijelo je 

  

                                                                            O D L U K U  

                                               Izmjenama i dopuni  Odluke  o općinskim porezima 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o općinskim porezima („Službeni glasnik Općine Smokvica“ 1/17) 

 

                                                                                  Članak 2.  

 U članku 2. točka  4. briše se. 

Članak 3. 

U članku 7. dodaje se novi stavak 2.koji glasi: 

Obveznik poreza na kuću za odmor dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke koji se 

odnose na mjesto  gdje se nalazi objekt , korisnu površinu, te druge podatke do 31.ožujka godine za 

koju se utvrđuje porez na kuću za odmor. 

Članak 4. 

 U članak 19.stavak 2. briše se. 

 

                                                                                  Članak 5. 

Članak 20. briše se.                                                                              

                                                                                  Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine.                                                               
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                                                                             Obrazloženje  

                                    prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o općinskim  porezima  

 

 

                Važećom Odlukom o općinskim porezima utvrđene su vrste poreza, porezni obveznici, 

porezne osnovice, stopa i način plaćanja poreza koji pripadaju Općini Smokvica sukladno članku 20. 

Zakona o lokalnim porezima („ Narodne novine 115/16 ),  stupio na snagu 01.siječnja2017.  

 

- porez na potrošnju  

-porez na kuće za odmor 

-porez na korištenje javnih površina 

-porez na nekretnine 

 

           Budući da je nakon donošenja Zakona o lokalnim porezima, odgođena primjena odredbi koje se 

odnose na porez na nekretnine, Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima („Narodne 

novine“ 101/17), stupio na snagu 20. listopada 2017. brisane su odredbe koje se odnose na porez na 

nekretnine. 

Slijedom navedenog, predložena Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima ne sadrži 

odredbe o porezu na nekretnine, odnosno stavlja van snage odredbe koje se tiču poreza na 

nekretnine, a  glede ostalih vrsta poreza , porezne osnovice, porezne stope, načina plaćanja ne sadrži 

izmjene u odnosu na važeću Odluku o porezima Općine Smokvica.        

 


