
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA  

GRADA OGULINA 

 

 
          Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu zainteresiranu  

javnost da dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog Odluke o 

izmjeni Odluke o porezima  Grada Ogulina. 

 

 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E 

 

 Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 18. prosinca 

2017. godine donijelo je Odluku o porezima Grada Ogulina („Narodne novine“ 

br.132/17 i „Glasnik Karlovačke županije“ br. 42/17) kojom su utvrđene vrste 

gradskih poreza, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te 

način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima 

(„Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17). 

 

 Člankom 21. Zakona, obveznicima poreza na dohodak u gradovima s 

manje od 30.000 stanovnika predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

može svojom odlukom propisati plaćanje prireza porezu na dohodak po stopi do 

12%. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi koju utvrdi predstavničko tijelo 

jedinice lokalne samouprave svojom odlukom sukladno stavku 1. ovoga članka i 

pripada jedinici lokalne samouprave na području koje je prebivalište ili 

uobičajeno boravište obveznika plaćanja prireza porezu na dohodak. 

 

 Grad Ogulin je uveo prirez 1. siječnja 2015. godine po stopi od 10% kao 

način premošćivanja dijela gubitaka proračunskih prihoda koji su uslijedili 

novim zakonskim rješenjima, kojima su se izgubile povlastice koje je nosio 

status brdsko-planinskog područja.  

 

 Kako je od 01. siječnja 2018. godine na snazi novi Zakon o financiranju 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 

127/17) koji je ispravio fiskalne nejednakosti lokalnih jedinica na način 

uvođenja fonda fiskalnog izravnanja, stekli su se uvjeti djelomičnog rasterećenja 

poreznih obveznika te se predlaže donošenje izmjene Odluke o porezima Grada 

Ogulina, odnosno smanjenje stope prireza porezu na dohodak s postojećih 10% 

na 5% od 01. srpnja 2019. godine. 

 

 



 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA 

 

          Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s 

Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o porezima  Grada Ogulina i dobivanje 

stručno utemeljenih  mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

OD 25. ožujka DO 24. travnja 2019. 

 

          Pisane primjedbe za sudjelovanje na savjetovanju dostavljaju se na e-mail 

adresu: grad-ogulin@ogulin.hr.  Izrađivač nacrta akta, nakon provedenog 

postupka savjetovanja sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene i 

neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na službenoj 

internet stranici Grada. 

 

      Koordinatorica savjetovanja 

      Karmela Matić, prof. 
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