
 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA  

Odluke o Izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani 
 

Nositelj izrade izvješća: Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani 
Dugo Selo, 12.12.2017. godine 

 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

Odluka o Izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine 
Brckovljani 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Općina Brckovljani 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Dana 20.10.2017. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama 
Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 101/17). 
Navedenim izmjenama brisani su članci koji se odnose na uvođenje i 
naplatu poreza na nekretnine.Budući da je Općinsko vijeće Općine 
Brckovljani na 36. sjednici održanoj 31.03.2017. godine donijelo 
Odluku o općinskim porezima Općine Brckovljani u kojoj je navedeno 
u članku 20. da će se posebnom Odlukom Općinskog vijeća urediti 
sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine, potrebno je 
navedeni članak brisati.Također, Zakonom o lokalnim porezima 
(„Narodne novine“ broj 115/16) bilo je navedeno da 01.01.2018. 
godine prestaju važiti odredbe koje se odnose na naplatu poreza na 
kuće za odmor. Prethodno navedena Odluka općinskog vijeća je 
usklađena sa tim Zakonom, a Zakonom o izmjenama Zakona o 
lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 101/17) članci koji se 
odnose na prestanak važenja naplate poreza na kuće za odmor su 
brisani, stoga proizlazi da porez na kuće za odmor i dalje ostaje na 
snazi, odnosno ne ukida se 01.01.2018. godine, te je potrebno ovim 
izmjenama Odluke brisati članke 20. i 21.Člankom 17. Zakona o 
izmjenama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 
101/17) propisano je da jedinice lokalne samouprave koje su donijele 
odluke temeljem članaka 41. i 42., a u vezi s člankom 67. Zakona o 
lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16.), dužne su ih 
uskladiti do 15. prosinca 2017. s odredbama ovoga Zakona. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

http://www.brckovljani.hr/dokumenti_13.asp?n=7 

 

13.11.2017.-11.12.2017. 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

Nije bilo zaprimljenih prijedloga i primjedbi 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

 

- 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  
- 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova. 

 


