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

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 50/11, 144/12, 19/13 – proč.tekst i 

137/15)  članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine „ 

broj 115/16, 101/17) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( „Službeni vjesnik Šibensko kninske 

županije br. 5/13 ) Općinsko vijeće Općine Tisno na ______sjednici održanoj dana 

_________ donosi   

 

                                                               

O D L U K A 

o izmjeni odluke o porezima Općine Tisno 

 

 

Članak 1.  

U Odluci o porezima Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br.4/17, Narodne 

Novine br. 88/2017) članak 17. briše se.  

 

 

                                                      Članak 2. 

Članak 20. briše se.  

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Tisno.  

 
Obrazloženje 

 

Hrvatski sabor na sjednici od 4.listopada 2017.godine  donio je Zakon o izmjenama zakona o 

lokalnim porezima (Narodne Novine br.101/2017 u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se u bitnome brišu  

odredbe o porezu na nekretnine, kao lokalnom porezu jedinica lokalne samouprave, koji je trebao 

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

siječnja 2018. zadržati sustav poznatih javnih davanja slijedom navedenog  ukazala potreba za 

donošenjem izmjena  općeg akta o porezima Općine Tisno.  
 

Članak 1.  

Ovim člankom briše se članak 17. kojim je određena obveza uvođenja poreza na nekretnine.  

Člankom 13. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima briše se st. 2. u čl. 67. kojim 

je bila određena obveza  da su za potrebe plaćanja poreza na nekretnine, jedinice lokalne samouprave 

obvezne su donijeti odluku do 30. studenoga 2017. 

 

Članak 2.  

 Ovim člankom briše se članak 20. kojim je određeno da se postupci utvrđivanja poreza na kuće za 

odmor koji ne budu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine, dovršiti će se po odredbama Zakona o 

lokalnim porezima (“Narodne Novine”, broj 115/16.) i ovoj Odluci. Odredbe članaka 9. i  10. ove 

Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine. 

Člankom 11. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima briše se članak 63. uređivalo 

postupanje sa započetim, pravomoćno neokončanim predmetima u porezu na kuće za odmor kao i  

dok se člankom 14. briše članak 68. kojim se propisivao prestanak važenja odredbi o porezu na kuće 

za odmor jer se sukladno odredbama istog Zakona nastavlja primjena odredaba koje uređuju 

utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor.  

Članak 3.  

Člankom 3. Odluke određuje se odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

Službenom glasniku Općine Tisno.  


