
 
 
 

  PRIJEDLOG     

         

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

G R A D  G L I N A 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Glina, __.__.2015. godine  

 

Na temelju članaka 30. i 32. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave («Narodne novine» broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 

117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 

73/08. i 25/12. i 147/14.) i članka 30. Statuta Grada Gline («Službeni vjesnik» broj 16/13. i 

22/14.) Gradsko vijeće Grada Gline na ___ sjednici, održanoj ________. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o izmjenama Odluke o gradskim porezima 

 

Članak 1. 

U Odluci o gradskim porezima («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 4/05. i 

5/05.) članak 6. mijenja se i glasi: 

«Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. 

Obračunati porez na potrošnju iskazuje se mjesečno na Obrascu PP-MI-PO, a isti se mora 

predati do dvadesetog dana u mjesecu za prethodni mjesec u nadležnoj ispostavi Porezne 

uprave. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za 

prethodni mjesec.». 

Članak 2. 

U članku 12. stavku 4. riječi «gradsko poglavarstvo» zamjenjuju se riječju «gradonačelnik». 

 

Članak 3. 

U članku 23. riječi «Porezna uprava (Ispostava Glina)» zamjenjuju se riječima « ustrojstvena 

jedinica Porezne uprave Republike Hrvatske mjesno nadležna za Grad Glinu». 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku». 

 

                                                                               Predsjednica 

                                                                                 Gradskog vijeća Grada Gline 

 

                                                                                 Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.  

 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

PRAVNA OSNOVA 

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem 

tekstu – Zakon), uređeni su izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog dijela 

jedinica lokalne samouprave. Tako su člankom 30. Zakona kao izvori sredstava gradova i 

općina, između ostalog propisani i gradski porezi koje gradovi mogu uvesti, i to: 

1. Prirez porezu na dohodak, 

2. Porez na potrošnju, 

3. Porez na kuće za odmor, 

4. Porez na tvrtku ili naziv, 

5. Porez na korištenje javnih površina. 

 

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ODLUKA DONOSI I PITANJA KOJA SE ODREĐUJU 

OVOM ODLUKOM 

 

Grad Glina je sukladno navedenim odredbama Zakona donio Odluku o porezima («Službeni 

glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 4/05. i 5/05.) kojom su propisani gradski porezi, 

porezni obveznici, stope, visine poreza, način obračuna i plaćanja te porezna oslobođenja. 

Od donošenja Odluke o porezima proteklo je duže vremensko razdoblje, a u međuvremenu je 

došlo do promjena u članku 32. Zakona u kome je definiran porez na potrošnju, i to obveznik, 

osnovica, obračunsko razdoblje, obrasci za izvještavanje kao i obveza propisivanja tko 

obavlja poslove utvrđivanja, nadzora, evidentiranja, naplatu i ovrhu predmetnog poreza.  

U odnosu na postojeću Odluku vrste poreza nisu mijenjane kao niti visine stopa po pojedinim 

vrstama poreza.  

U dijelu poreza na potrošnju ovim prijedlogom nisu predviđene bitne izmjene u odnosu na 

postojeću odluku, odnosno visina poreza i dalje iznosi 3% , a obračun i naplatu i dalje obavlja 

Porezna uprava. Sukladno odrednicama Zakona definira se obrazac na kome se podnosi 

obračun te rokovi dostave obrasca i plaćanje obveze. 

 

OSTALO 

Ovdje  je predložen tekst Odluke o izmjenama odluke o gradskim porezima kojim se mijenja: 

članak 6. postojeće Odluke, usklađuje se sa Zakonom; mijenja se nadležno izvršno tijelo koje 

nije više gradsko poglavarstvo već gradonačelnik; te novim ustrojem Porezna uprava mijenja 

naziv kao što je u Odluci navedeno. 

U pripremnoj dokumentaciji za potrebe rasprave ove točke Dnevnog reda dostavlja se i važeći 

tekst Odluke koja se mijenja. 

 

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVEDBU ODLUKE 

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu Grada Gline. 

 



 

 

 

 
















