
 

 

Na temelju članka 20. stavak 1., članka 42. stavak 1. i članka 67. stavak 1. Zakona o lokalnim 

porezima („Narodne novine“  br. 115/16 i 101/17), te članka 23. Statuta Općine Brckovljani („Službeni 

glasnik Općine Brckovljani“ broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 21.. sjednici održanoj 

26.11.2019.. donosi 

 

ODLUKU O  

II. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BRCKOVLJANI 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani („Službeni 

glasnik Općine Brckovljani“ broj 04/17 i 10/17-u daljnjem tekstu: Odluka). 

 

Članak 2. 

Mijenja se članak 1. Odluke na način da glasi: 

„Ovom Odlukom utvrđuje se: 

1. visina stope prireza porezu na dohodak 

2. visina stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza 

3. visina poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim 

okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu 

poreza 

4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, 

način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje 

i naplatu poreza.“ 

 

Članak 3. 

Briše se članak 3. Odluke. 

 

Članak 4. 

Briše se članak 4. Odluke. 

 

Članak 5. 

U članku 5. Odluke riječi „Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.“ brišu se. 

 

 

Članak 6. 

Briše se članak 8. Odluke. 

 



Članak 7. 

Briše se članak 9. Odluke. 

 

Članak 8. 

Mijenja se članak 10. Odluke na način da glasi: 

„Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 12,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.“ 

 

 

 

Članak 9. 

Briše se članak 11. Odluke. 

 

Članak 10. 

Briše se članak 12. Odluke. 

 

Članak 11. 

Briše se članak 13. Odluke. 

 

Članak 12. 

Mijenja se članak 14. Odluke na način da glasi: 

„Poslove utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor obavljat će Ministarstvo financija, Porezna 

uprava.“ 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Brckovljani i u Narodnim novinama, a  stupa 

na snagu 1. siječnja 2020. godine. 

                     

 

                                          PREDSJEDNIK 

                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI 

                                          Tihomir Đuras v.r. 

 

 

KLASA: 410-23/17-01/27 

URBROJ: 238/04-19-3 

Dugo Selo, 26.11.2019. 

 


