


PRIJEDLOG 

Temeljem čl. 42. Zakona o lokalnim porezima (NN RH 115/16 i 101/17) te članka 
27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 1/20, 
10/20-proč. tekst) Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj __. sjednici održanoj dana 
__________ 2020. donosi  
 

O D L U K U  
o izmjenama Odluke o porezima 

 
 

Članak 1.  
 

 Članak 1.  Odluke o porezima (Sl. gl. Grada Čakovca 10/20), mijenja se i glasi:  
„Ovom se Odlukom utvrđuje stopa i visina, način obračuna i plaćanja te nadležno 
porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na korištenje javnih površina.“ 

 
Članak 2. 

 
             Briše se glava II. Vrste poreza te pripadajući članci 2., 3., 4. i 5. 
 

Članak 3. 
  
             Broj 3. ispred naslova: POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA, 
upisuje se kao broj: II. 

 
Članak 4.  

 
 Članci 6., 7., 8., 9. i 10. postaju članci 2., 3., 4., 5. i 6. 

 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021.,  

 
 
KLASA: 021-05/20-01/92 
URBROJ: 2109/2-02-20-05 
Čakovec, ____________ 2020. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
     Jurica Horvat, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 

Odredbe Zakona o lokalnim porezima (NN RH 115/16, 101/17) propisuju da 
predstavničko tijelo može mijenjati Odluku o lokalnim porezima najkasnije do 15. 
prosinca tekuće godine, s primjenom od 01. siječnja iduće godine. 

 Ovim se Izmjenama i dopunama brišu odredbe Odluke o porezima Grada 
Čakovca iz listopada 2020. godine koje se odnose na porez na potrošnju i prirez 
porezu na dohodak. 

Porez na potrošnju ukida se s ciljem pomoći ugostiteljima u situaciji koja je 
nastala kao posljedica epidemije korona virusa, dok će ukidanje prireza porezu na 
dohodak imati za posljedicu veće neto plaće djelatnika s područja Grada Čakovca. Do 
sada je prirez porezu na dohodak iznosio 10%.  

 Izmijenjene odredbe Odluke koje se odnose na porez na potrošnju važit će cijele 
sljedeće godine, mogu se mijenjati do 15. prosinca, ali primjena eventualnih izmjena 
može uslijediti tek 01. siječnja 2022. godine.   

Odredbe koje se odnose na prirez porezu na dohodak, predstavničko tijelo 
može, temeljem Zakona o lokalnim porezima, mijenjati i tijekom godine. Odluke o 
prirezu porezu na dohodak moraju se objaviti u „Narodnim novinama“, a stupaju na 
snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene. 

           Predlažem Gradskom vijeću Grada Čakovca donošenje predočene Odluke.  

 

GRADONAČELNIK 

Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r. 
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