
 Na temelju članka 30a, 32 stavka 3, 36 stavka 2, 38c stavka 2 i 3, 38i stavka 2, 38m stavka 2, 42 stavka 
5 i članka 43 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 
117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01) i članka 80. Statuta Grada Novigrada (“Službene novine Grada 
Novigrada”, broj 11/01, 2/02, 5/03, 7/03 i 7/04), Gradsko vijeće Grada Novigrada na sjednici održanoj dana  15. 
svibnja 2008. godine, donijelo je 
 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA NOVIGRADA 

 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o porezima Grada Novigrada objavljenoj u «Službenim novinama Grada Novigrada» broj 11/01. 
od 11. listopada 2001. godine, 08/04 od 15.prosinca 2004.  i  3/05 od 06. svibnja 2005. godine (u daljnjem tekstu: 
Odluka o porezima),  
članak 2. mijenja se i glasi: 
 
„Gradski porezi jesu: 
  
1. Porez na potrošnju 
2. Porez na kuće za odmor 
3. Porez na tvrtku ili naziv 
4. Porez na korištenje javnih površina“ 
 

Članak 2. 
članak 4.  mijenja se i glasi: 
 
„Porez iz čl.3. ove Odluke, obveznik je dužan obračunati i platiti u roku od 30 dana po isteku mjeseca, odnosno 
na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. 
 
 Obveznik poreza na potrošnju dužan je u razdobljima sukladno članku 16. st.2 Zakona o Porezu na 
dodanu vrijednost i čl. 82 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost mjesečno ili tromjesečno dostaviti propisani 
obrazac za obračun poreza na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, te u 
roku iz čl. 86. st.4 Pravilnika o PDV-u podnijeti godišnji obračun poreza na potrošnju gradskom upravnom odjelu 
nadležnom za poslove financija.“ 
 

Članak 3. 
 

članak 5. mijenja se i glasi: 
 
 „Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor. 
 Kućom za odmor smatra se i odmaralište. 
 Kućom za odmor u smislu ove odluke ne smatraju se gospodarstvene  zgrade koje služe za smještaj 
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.“ 
 
 

Članak 4. 
 
Iza članka 5.  dodaje se članak 5a. koji glasi: 
 
 „Kućom za odmor, u smislu ove Odluke, smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stana koji se koristi 
povremeno ili sezonski u razdoblju sukladno čl.37. Općeg poreznog zakona. 

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu stavka 1. ovoga članka i čl.37. Općeg poreznog 
zakona, uzet će se u obzir sljedeća dokumentacija: osobna iskaznica, putovnica, mjesto i visina nastanka 
troškova električne energije, vode, telefona, prijama poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, 
potvrda o izabranom liječniku, izjava svjedoka-susjeda, mjesto podnošenja porezne prijave, ugovor o najmu, 
rješenje o kategorizaciji objekta za iznajmljivanje, porezno rješenje o utvrđivanju poreza od iznajmljivanja i najma,  
i svi drugi raspoloživi dokazi. 
 
 Kućom za odmor smatra se i odmaralište. 
 Kućom za odmor u smislu ove odluke ne smatraju se gospodarstvene  zgrade koje služe za smještaj 
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.“ 
 
 
 
 

Članak 5. 
članak 7.  mijenja se i glasi: 



 
  „Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog: 
ratnih razaranja,prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres),starosti i trošnosti,dok su u njima smješteni 
prognanici i izbjeglice,zbog protupravnog useljenja drugih osoba. 
     Odluku o stanju kuće iz stavka 1. Ovoga članka, na zahtjev vlasnika, donosi Gradsko poglavarstvo 
Grada Novigrada i to na temelju izvješća radnog tijela koje će izvršiti uvid na licu mjesta i utvrditi stanje 
predmetnog objekta.“ 
 

        Članak 6. 
 
članak 8.  mijenja se i glasi. 
 
 „Obveznici poreza na kuće za odmor moraju gradskom upravnom tijelu nadležnom za poslove financija 
dostaviti podatke o kućama za odmor tj. mjesto gdje se nalaze objekti, te korisnu površinu do 31. ožujka godine 
za koju se utvrđuje porez na kuću za odmor ili u roku od 15 dana od kada je promjena nastala. 
 Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga 
poreza“. 

 

   
Članak 7. 

 
članci od 9. do 20. i naslovi iznad njih brišu se.                
 
 

Članak 8. 
članak 21.  mijenja se i glasi  
 
 „Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza 
na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti. 
 Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice ( prodavaonice, pogone, 
radionice, prodajna mjesta, apartmane za iznajmljivanje), obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu 
jedinicu. 
 Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku. Kao dokaz moraju 
podnijeti potvrdu porezne uprave o poslovanju u godini za koju se utvrđuje obveza.“ 
 
 

Članak 9. 
 
Iza članka 22. dodaje se novi članak 22a.  koji glasi: 
  

„Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine porez na tvrtku plaća se proporcionalno broju mjeseci do 
kraja tekuće godine, uključujući i mjesec u kojem je tvrtka upisana. 
Plaćanje poreza na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka primjenjivat će se i za slučaj kada se tvrtka ispiše iz 
registra tijekom godine, uključujući i mjesec kada je tvrtka ispisana. 
Obveznici poreza na tvrtku odnosno naziv dužni su do 31. ožujka tekuće godine tijelu nadležnom za razrez 
poreza i donošenje rješenja o utvrđivanju istog dostaviti podatke (tvrtku odnosno naziv, promjenu istih, promjenu 
broja zaposlenih, te svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza i podataka za dostavu) i to u roku od 15 
dana od dana upisa promjena odnosno nastale druge promjene.“ 
  

 
Članak 10. 

 
Ovlašćuje se Upravni odjel za financije i proračun da objavi pročišćeni tekst Odluke o porezima Grada Novigrada. 
 

 
Članak 11. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Novigrada”. 
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