
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, 123/17) 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 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18 ), na prijedlog načelnika 
općine, Općinsko vijeće Općine Tisno na . Sjednici održanoj dana   rujna 2019. godine donosi 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke  porezima Općina Tisno 

 
Članak 1. 

U Odluci o porezima Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/17, Narodne Novine 
br.88/2017, Službeni glasnik Općine Tisno br. 5/17, 2/18) u članku 13., stavak 1., točka 1. 
mijenja se i glasi: 
 
,,   1.  radi korišteja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga: 
 

A.  za zatvorene (natkrite i ostakljene) zauzete površine naplaćuje se : 
 

- za sezonu 75,00 kuna mjesečno / m2 
- za predsezonu i posezonu 50,00 kuna mjesečno / m2 
- za ostalo razdoblje tijekom godine 1 kn mjesečno/ m2 

 
 

B. natkrivene cijelu godinu (željezna, drvena i slična konstrukcija) : 
 
 

- za sezonu 70,00 kuna mjesečno / m2 
- za posezonu i predsezonu 45,00 kuna mjesečno / m2 
- za ostali dio godine 1,00 kuna mjesečno /m2 

 
C. natkrivene vrlo brzo sklopivim zaštitama od sunca i padalina ( suncobrani, tende i sl.) 

 
- za sezonu 65,00 kuna mjesečno / m2 
- za posezonu i predsezonu 40,00 kuna mjesečno /m2 
- za ostali dio godine 1 kuna mjesečno/m2. ,, 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno, 
osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon 
objave Odluke u ,,Narodnim novinama''. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Tisno, ………………… 
  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 
Predsjednik: 

Petar Jakovčev, v.r. 
 


