
 
 
 
 
 
 
 

 

         

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 42. 

Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17), te članka  34. Statuta Općine 

Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” broj 04/09, 02/13 i 03/13), Općinsko vijeće Općine 

Sukošan na svojoj 4. sjednici održanoj 29. studenoga 2017. godine, donijelo je  

 

         ODLUKU 

o izmjenama  Odluke o lokalnim porezima Općine Sukošan 

 

Članak 1. 

U Odluci o lokalnim porezima Općine Sukošan ( Službeni glasnik Općine Sukošan broj 02/17) u 

članku 2. točka 4. se briše. 

            Članak 2. 

Članak 3. se briše. 

Članak 3. 

Članak 10. mijenja se i glasi: 

„Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem  iznosu od 15,00 kuna po jednom četvornom 

metru korisne površine kuće za odmor.“ 

Članak 4. 

Poglavlje  IV. POREZ NA NEKRETNINE i članak 15. se brišu. 

 

Članak 5. 

 

U članku 16. st.1. riječi „i poreza na nekretnine“ se brišu.   

Članak 6. 

Članci 20. i 21. se brišu. 

                                                                 Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“ 

osim članka 3. koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN 

                                                                                                   Predsjednik 

Tomislav Dražić, dipl.ing, 

KLASA: 410-01/17-01/01 

UR.BROJ: 2198/03-1/2-01-2 

Sukošan, 29. studenoga 2017. godine 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

       Zakonom o izmjenama Zakona lokalnim porezima ( Narodne novine broj 101/17) brisane su 

sve odredbe kojima se uvodi porez na nekretnine  . 

      Ovim izmjenama zakona ukidaju se sve odredbe o porezu na nekretnine koji je trebao stupiti na 

snagu 1. siječnja 2018.godine. Kao posljedica navedenog, proizlazi činjenica da će se 1. siječnja 

2018. godine zadržati sustav poznatih javnih davanja: komunalne naknade i  poreza na kuće za 

odmor. 

  U prijelaznim i završnim odredbama  Zakona o izmjenama Zakona lokalnim porezima, u članku 

17. utvrđena je obveza JLS koje su donijele odluke o lokalnim porezima i njima predvidjele 

uvođenje poreza na nekretnine, iste uskladiti s izmjenama zakona najkasnije do 15. prosinca 2017. 

godine. 

  Sukladno rečenome ovaj prijedlog  Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima 

Općine Sukošan  više ne sadržava niti jednu odredbu  o porezu na nekretnine. 

  S obzirom da ukidanje poreza na nekretnine ima za posljedicu zadržavanje poreza na kuće 

za odmor predloženim izmjenama Odluke o lokalnim porezima  ukidaju se odredbe kojima je 

propisan prestanak važenja odredaba o porezu na kuće za odmor s 1. siječnja 2018. godine. 

 

   Predlaže se povećati porez na kuće sa sadašnjih 12,00 kuna/m2  na  15,00 kuna/m2 godišnje 

korisne površine kuće za odmor. 

 

 


