
        

Na temelju članka 20. stvaka 1. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne 
novine« broj 115/16 i 101/17), članka 30. Statuta Općine Trpanj (»Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije« broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj 7. 
sjednici, održanoj dana 02. ožujka 2018. godine, donijelo je 

 
          ODLUKU 

    O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  
               POREZIMA OPĆINE TRPANJ 
 
 
 
   Članak 1. 

U Odluci o porezima Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije broj 12/17), u članku 3.stavak 1.točka 5. briše se. 
 
      Članak 2. 
U članku 12. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3., i 4. koji glase: 

„Vlasnikom kuće za odmor smatra  se osoba koja je upisane kao vlasnik u zemljišnim 
knjigama. 

Vlasnikom se smatra i izvanknjižni vlasnik odnosno osoba koja nije upisana u 
zemljišne knjige kao vlasnik ali je iz različitih akata i dokaza (posjedovnog stanja, ugovora, 
sudske odluke i sličnih dokaza) razvidno da se radi o vlasniku.  

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuću za odmor srazmjerno svojim 
suvlasničkim dijelovima ili sukladno dogovoru suvlasnika.“  
 
      Članak 3. 

U članku 13. stavak 1. iza riječi „sezonski“ briše se točka i dodaje zarez i riječi 
“odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje tijekom kalendarske godine.“ 

 
 Iza stavka 2. dodaju se stavak 3., 4. i 5. koji glase: 
„Obveznici poreza na kuću za odmor su i vlasnici ili posjednici kuće za odmor koji 

imaju uredno prijavljeno prebivalište ili boravište na području Općine, ali kuću koriste na 
način bliže opisan u stavku 1. ove Odluke. 

Obveznici poreza na kuće za odmor su vlasnici zakonito i nezakonito izgrađenih kuća  
ukoliko kuću koriste na način opisan u stavku 1. ove Odluke. 

Ako pravna ili fizička osoba ima u vlasništvu ili posjedu dvije ili više kuća ili stanova 
na području Općine, kućom za stanovanje  smatra se kuća koja se nalazi na adresi mjesta 
prebivališta vlasnika ili posjednika, a sve preoostale kuće smatraju se kućama za odmor i 
podliježu plaćanju poreza na kuće za odmor.“ 

 
      
     Članak 4. 
 
U članku 14. dodaju se stavak 1., 2. i 3.  koji glase: 
„Pri promjeni vlasništva nad kućom za odmor tijekom kalendarske godine stari i novi 

vlasnik su obveznici plaćanja poreza na kuću za odmor za tu godinu srazmjerno vremenu u 
kojem su bili vlasnici kuće.  



Porezna obveza starog vlasnika kuće prestaje sa zadnjim danom mjeseca u kojem je 
vlasništvo promjenjeno, a obveza novog vlasnika kuće počinje od prvog dana narednog 
mjeseca. 

Ako je vlasnik kuću stekao tijekom kalendarske godine, njegova obveza plaćanja 
poreza na kuću za odmor umanjuje za dio godine prije sjecanja vlasništava.“  

 
Dosadašnji stavak 1. postaje stavka 4. 
  
 

Članak 5. 
U članku 15. riječi „dostave“ zamjenjuju se riječju „primitka“. 

 
 
      Članak 6. 
 U članku 16. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i 3. koji glase: 
 „Ukoliko vlasnik kuće kao obveznik poreza na kuću za odmor ne dostavi Općini 
podatke iz stavka 1. ovog članka, Nadležno porezno tijelo će visinu poreza utvrditi na temelju 
svih raspoloživih saznanja i dokaza, a po mogućnosti očevidom i izmjerom korisne površine 
kuće od strane ovlaštene osobe Općine. 

 Ukolko vlasnik kuće kao obveznik poreza na kuću za odmor ne dopusti ovlaštenoj 
osobi Općine postupanje opisano u stavku 2.ovog članka, površina kuće utvrdit će se 
množenjem tlocrtnih dimenzija kuće s brojem etaža.“  

Dosadašnji stavak 2. postaje stavka 4. 

 
     Članak 7. 
U članku 18. stavak 1. riječi:“perivoji“ i „zelene površine i slično“ brišu se i dodaju 

riječi: “šetnice, pješačke zone, pločnici, parkirališta, autobusna stajališta, parkovi, park-šume, 
drvoredi, zelene površine, zemljišni pojas uz javno-prometne površine, odmorišta i slično.“  

 
 
     Članak 8. 
Članak 24. briše se. 
 
     Članak 9. 
U članku 25. stavak 2.slovo i broj „i 5“ briše se. 
 
     Članak 10. 
U članku 26. slovo i broj „i 5.“ brišu se. 
 

     Članak 11. 

U članku 28. stavak 2. briše se. 

      Članak 12. 



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Dubrovačko-neretvanske županije. 

Obvezuje se Komisija za izradu Statuta, poslovnika i drugih normativnih akata sačiniti 
pročišćeni tekst ove Odluke i objaviti ga u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske 
županije. 

 
 
 

KLASA:415-01/16-01/01 
URBROJ:2117/07-05/01-18-1 
 
Trpanj, 02. ožujka 2018.godine   Predsjednik Općinskog vijeća 
           Josip Nesanović, v.r. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


