
Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. stavka 1 Zakona o lokalnim porezima 

("Narodne novine" broj 115/16 i 101/17) i članka 33. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik 

Općine Kanfanar 02/09 i 03/13), Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici održanoj dana        

0000ožujka 2020. godine, donijelo je  

 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ODLUKE 

o porezima Općine Kanfanar 
 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o porezima Općine Kanfanar (u daljnjem 

tekstu: Odluka) koju je Općinsko vijeće Općine Kanfanar donijelo na sjednici održanoj 29. lipnja 

2017. godine. 

Članak 2. 

 Članak 2. Odluke mijenja se i glasi: 
 

Općini Kanfanar pripadaju sljedeći općinski porezi:  
1. prirez porezu na dohodak,  
2. porez na potrošnju,  
3. porez na kuće za odmor,  
4. porez na korištenje javnih površina 
 

Članak 3. 

              Članci 3. i 4. brišu se 
 

Članak 4. 

 Članak 5. Odluke mijenja se i glasi: 
 
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3%. 
 
 

Članak 5. 

              Članci 6. i 7. brišu se. 
 
 

Članak 6. 

 Članak 8. Odluke mijenja se i glasi: 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=21865


Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, 
specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine 
plaća se po stopi od 2 % na osnovicu poreza na potrošnju.  

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Upravni odjel 
za proračun i finacije Istarske županije. 
 
 

Članak 7. 

              Članci 9., 10. i 11. brišu se. 
 
 

Članak 8. 

 Članak 12. Odluke mijenja se i glasi: 
 

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 11,10 kn po jednom četvornom 
metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine. Poslove u vezi s 

utvrđivanjem i naplatom poreza za korištenje javnih površina obavlja Upravni odjel za proračun 

i finacije Istarske županije. 

 
 

Članak 9. 

              Članci 13., 14., 15., 16., 18. i 22. brišu se. 
 

Članak 10. 

Dosadašnji članak 5. postaje članak 3.  
Dosadašnji članak 8. postaje članak 4.  
Dosadašnji članak 12. postaje članak 5.  
Dosadašnji članak 17. postaje članak 6. 
Dosadašnji članaci 19. i 20. postaju članci 7. i 8. 
Dosadašnji članaci 21. i 23. postaju članci 9. i 10. 
 

Članak 11. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Kanfanar. 
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