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Gradonačelnik je 14. studenog 2017. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 
 1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke, u 
predloženom tekstu. 
 2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika 
2. Odjel gradske uprave za financije, n/r Jasne Liker,  
Nine Belik, Marije Bilandžija, Vladana Mekterovića 
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić 
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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 

    Gradonačelnik 
Rijeka, 14. 11. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke 
n/r predsjednika Tihomira Čordaševa  

 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje 

i usvajanje Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke. 

 
Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 

25/13-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 

određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Jasnu Liker, pročelnicu Odjela gradske uprave za 

financije. 

 

GRADONAČELNIK 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
 



 

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska                                                                                                             www.rijeka.hr 
Tel. ++38551209652, Fax. 209653                                                                                                                                   E-mail: jasna.liker@rijeka.hr 

                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
 
Odjel gradske uprave za financije 
KLASA: 400-01/17-01/38 
URBROJ: 2170/01-08-00-17-1 
 
Rijeka, 10. studenog 2017. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADONAČELNIKU 
 
 
 
 
 
 
PREDMET:   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pročelnica 
  
        Jasna Liker, dipl.oec. 
                                                                         #potpis# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL IZRADILI: 
Nina Belik 
Marija Bilandžija 
Vladan Mekterović 
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O B R A Z L O Ž E N J E  

Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donijelo je 
Odluku o porezima Grada Rijeke („Narodne novine“ broj 34/17 i „Službene novine Grada Rijeke“ 
broj 3/17 – u daljnjem tekstu: Odluka), kojom je zamijenjena dotadašnja Odluka o porezima Grada 
Rijeke („Narodne novine“ broj 108/01, 45/07, 147/10 i 156/14, „Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 30/01, 16/07 i 52/10 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14).  

 
Naime, Zakonom o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. 
godine, brisane su odnosno prestale su važiti odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave o porezima jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te je ova materija uređena novim Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine“ 
broj 115/16 – u daljnjem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. Ovim 
Zakonom uređen je sustav utvrđivanja i naplate, pored ostalog, i poreza jedinica lokalne 
samouprave (općina i gradova), pri čemu je propisano da jedinice lokalne samouprave mogu 
uvesti slijedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i 
porez na korištenje javnih površina, slijedom čega je Zakonom ukinut dosadašnji porez na tvrtku ili 
naziv. U pogledu poreza na kuće za odmor utvrđeno je da će jedinice lokalne samouprave isti 
utvrđivati još samo do kraja 2017. godine, odnosno odredbe o porezu na kuće za odmor trebale su 
prestati s važenjem sa 1. siječnja 2018. godine. Nadalje, Zakonom je gradovima i općinama 
istovremeno bila propisana i obveza uvođenja poreza na nekretnine. Slijedom toga, obzirom na 
navedene izmjene propisa, ukidanje dotadašnjeg poreza na tvrtku ili naziv te obvezu uvođenja 
poreza na nekretnine, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 30. ožujka 2017. godine navedenu 
Odluku.  

 
Međutim, Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 

101/17), koji je stupio na snagu 20. listopada 2017. godine, ukinute su pored ostalog odredbe 
Zakona koje su se odnosile na uvođenje poreza na nekretnine, kao i odredbe prema kojima su s 1. 
siječnja 2018. godine trebale prestati važiti odredbe o porezu na kuće za odmor. Budući da je  
navedenom izmjenom Zakona propisano, pored ostalog, da su jedinice lokalne samouprave, koje 
su prethodno temeljem Zakona donijele nove odluke o porezima, dužne te svoje odluke uskladiti s 
izmjenama Zakona do 15. prosinca 2017. godine, potrebno je pravovremeno pristupiti izmjeni 
Odluke. 
      

Također, Grad Rijeka je Odlukom stopu za obračun poreza na potrošnju smanjio s 
dotadašnjih 3,0% na 1,5%, što je bila mjera pomoći i poticaj ugostiteljima na području grada Rijeke  
obzirom na prethodno povećanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti. Grad se na ovakvu mjeru 
pomoći ugostiteljima odlučio u velikoj mjeri računajući i na stabilnost i stalnost prihoda s osnova 
poreza na nekretnine, koji se sukladno Zakonu trebao početi obračunavati i naplaćivati u 2018. 
godini, a za što su se tijekom 2017. godine pripremali tehnički i drugi uvjeti, kao i računajući na 
prihode s osnova poreza na promet nekretnina. Porezom na nekretnine, kao isključivo prihodom 
jedinica lokalne samouprave, planiralo se zamijeniti komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez 
na kuće za odmor, što je u konačnici trebalo dovesti i do većih prihoda za Grad.  

Međutim, obzirom da se izmjenom Zakona odustalo od uvođenja poreza na nekretnine te 
da od 1. siječnja 2017. godine jedinice lokalne samouprave više ne utvrđuju niti porez na tvrtku ili 
naziv, prihode je moguće jednim dijelom nadomjestiti odnosno vratiti na prijašnju razinu u dijelu 
poreza na potrošnju vraćanjem stope poreza na potrošnju sa sadašnjih 1,5% na 3,0%. Pritom 
treba naglasiti kako se u praksi pokazalo da se prvotna mjera smanjenja poreza na potrošnju nije 
istovremeno odrazila na smanjenje prodajne cijene pića koja se oporezuju tim porezom u 
ugostiteljskim objektima, niti je ista mjera od značajnijeg utjecaja na rezultat poslovanja ugostitelja 
u gradu Rijeci, budući da predmetni porez na potrošnju zapravo plaćaju krajnji potrošači odnosno 
korisnici ugostiteljske usluge u ukupnoj cijeni te usluge.  

 
 
 



 

 

 Slijedom svega navedenog, važeću Odluku o porezima Grada Rijeke potrebno je uskladiti s 
izmjenama Zakona te ujedno propisanu stopu poreza na potrošnju vratiti sa sadašnjih 1,5% na 
3,0%, pri čemu treba napomenuti da je sukladno odredbi članka 42. stavka 2. Zakona propisano, 
pored ostalog, da se odluka kojom je utvrđena visina stope poreza na potrošnju može mijenjati 
najkasnije do 15. prosinca tekuće godine,  a da se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.       

Također, obzirom da je važeća Odluka o porezima Grada Rijeke objavljena pored 
„Službenih novina Grada Rijeke“ i u „Narodnim novinama“, držimo opravdanim i predloženu 
izmjenu ove Odluke objaviti na isti način, pri čemu bi ista stupila na snagu dana 1. siječnja 2018. 
godine.  
 

U nastavku su obrazložene pojedine odredbe predložene odluke. 
 

(Članak 1.) 
Odredbom članka 1. Odluka se usklađuje s izmjenom Zakona na način da se iz članka 2. 

iste briše dosadašnji navod o porezu na nekretnine kao gradskom porezu. 
 

(Članak 2.) 
Ovom odredbom se u članku 8. stavku 5. Odluke mijenja iznos stope poreza na potrošnju 

sa sadašnjih 1,5% na 3,0%. 
 
 (Članak 3.) 
 Odredbom članka 3. Odluka se usklađuje s izmjenom Zakona na način da se u istoj briše 
dosadašnji članak 14. odnosno navodi o porezu na nekretnine.  

 
(Članak 4.) 
 Navedena odredba predstavlja usklađenje Odluke s izmjenom Zakona na način da se briše 
dosadašnja odredba članka 19. Odluke koja je propisivala da s 1. siječnja 2018. godine prestaju 
važiti odredbe članka 9. do 13. o porezu na kuće za odmor. Naime, kao što je rečeno, temeljem 
izmjene Zakona porez na kuće za odmor ostaje i dalje kao gradski porez i utvrđivat će se i u idućim 
godinama. Slijedom toga potrebno je brisati navedenu odredbu članka 19. Odluke.  

 
(Članak 5.) 

Navedenom odredbom propisana je obveza objave predložene odluke i njeno stupanje na 
snagu. 
 
 

Sukladno navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći 
 

Z a k l j u č a k: 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke, u 
predloženom tekstu. 

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i usvajanje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16 
i 101/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 
24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 - pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Rijeke na sjednici ______________ 2017. godine donijelo je 

 
 
 

O D L U K U  
o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke 

 
 

 
Članak 1. 

  
U Odluci o porezima Grada Rijeke („Narodne novine“ broj 34/17 i „Službene novine Grada 

Rijeke“ broj 3/17) članak 2. mijenja se i glasi:  
„Gradu pripadaju slijedeći porezi:  
1. prirez porezu na dohodak, 
2. porez na potrošnju, 
3. porez na kuće za odmor.“ 

 
Članak 2. 

 
U članku 8. stavak 5. mijenja se i glasi: 

„Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3,0% na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.“ 
 

Članak 3. 
 

U glavi II. odjeljak 4. „Porez na nekretnine“ i članak 14. brišu se. 
 

Članak 4.  
 

U članku 19. stavak 2. briše se. 
 
 

Članak 5.  
 
Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Službenim novinama Grada Rijeke“, a  

stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. 
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