
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima ( „Narodne novine“ broj 115/16 i 

101/17) i članka 32. Statuta Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi“ broj 04/09 i 1/13), Općinsko 

vijeće Općine Tučepi na ….., sjednici održanoj ………2017. godine, donijelo je  

         NACRT PRIJEDLOGA    

     ODLUKE  
             o izmjenama Odluke o porezima Općine Tučepi     
 
 
     Članak 1. 
 
U Odluci o porezima Općine Tučepi („Narodne novine“ broj 99/17 i „Glasnik Općine Tučepi“ broj 
9/17) članak 2. mijenja se i glasi: 
„Općini pripadaju slijedeći porezi: 

1. prirez porezu na dohodak, 
2. porez na potrošnju, 
3. porez na kuće za odmor, 
4. porez na korištenje javnih površina.“  

 
     Članak 2. 
 
U glavi II. odjeljak 5. „Porez na nekretnine“ i članak 15. brišu se.  
 
      Članak 3. 
 
U članku 16. stavku 2. iza točke 3. umjesto zareza dodaje se slovo „i“, a tekst: „ i 5.“ briše se. 
 
       Članak 4. 
 
U članku 17. iza točke 3. umjesto zareza dodaje se slovo „i“, a tekst : „ i 5“ briše se. 
 
        Članak 5.       
 
U članku 20. stavak 2. briše se. 
 
       Članak 6.  
 
Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Glasniku Općine Tučepi“ , a stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Tučepi“ godine.    
 
 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
         Marin Brbić     
  
 
 
 
 
 
 



 
     O B R A Z L O Ž E N J E 
 
Općinsko vijeće Općine Tučepi je na sjednici održanoj dana 23. kolovoza 2017. godine donijelo 
Odluku o porezima Općine Tučepi ( NN broj 99/17 i „Glasnik Općine Tučepi“ broj 9/2017, dalje u 
tekstu : Odluka ), temeljem Zakona o lokalnim porezima ( NN broj 115/16) . 
 
Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima ( NN broj 101/17), koji je stupio na snagu 20. 
listopada 2017. godine, ukinute su pored ostalog i odredbe Zakona o lokalnim porezima ( NN broj 
115/16) koje su se odnosile na uvođenje poreza na nekretnine, kao i odredbe prema kojima su s 
danom 1. siječnja 2018. godine, trebale prestati važiti odredbe o porezu na kuće za odmor. Budući da 
je navedenom izmjenom Zakona propisano, pored ostalog, da su jedinice lokalne samouprave, koje 
su prethodno temeljem Zakona donijele nove odluke o porezima, dužne te svoje odluke uskladiti sa 
izmjenama Zakona do 15. prosinca 2017. godine, ovim se Prijedlogom Odluke ista usklađuje s 
navedenim zakonskim izmjenama. 
 
S obzirom da je važeća Odluka objavljena pored „Glasnika Općine Tučepi“ i u „Narodnim novinama“, 
držimo opravdanim i predloženu izmjenu ove Odluke objaviti na isti način.               


