REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA DOBRINJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 415-02/14-185/1
URBROJ: 2142-04-03-14-1
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Temeljem članka 38. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,
117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH i 73/08) i članka 9. Odluke o
općinskim porezima Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj
1a/02, 42/09 i 32/11) Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj objavljuje
JAVNI POZ IV
za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na kuće za odmor
Općine Dobrinj za 2014. godinu
I. Pozivaju se pravne i fizičke osobe na dostavu prijave do 31. ožujka 2014. godine za
utvrđivanje poreza na kuće za odmor.
II. Prema članku 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i članku 6. Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj propisano
je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na
području Općine Dobrinj.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste
povremeno ili sezonski. Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor podrazumijeva
korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na kuće za
odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da li se radi o jednokratnom
ili periodičnom korištenju.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje prema četvornom metru korisne površine
zgrade, dijela zgrade ili stana.
Prijavu za 2014. godinu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih
je u odnosu na postojeću evidenciju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj došlo
do promjene stanja korisne površine, promjene adrese, promjene vlasništva ili stjecanja
uvjeta za oslobođenje, kao i novi vlasnici kuća za odmor.
IV. Obrazac prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor Općine Dobrinj može se
podići u prijemnoj pisarnici Općine Dobrinj, Dobrinj 103, ili se može preuzeti na službenim
stranicama: www.dobrinj.hr.
Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti čitka i mora
sadržavati podatke iz objavljenog obrasca.
Prijave za utvrđivanje poreza Općine Dobrinj dostavlja se neposredno prijemnoj
pisarnici Općine Dobrinj, poštom na adresu: Općina Dobrinj, Jedinstveni upravni odjel,

Dobrinj 103, 51514 Dobrinj ili putem
jelena@dobrinj.com. ruzica.sarjanovic@jelsa.hr
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pošte
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e-mail

adresu:

V. Za ne dostavljanje podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor predviđene su
novčane kazne za prekršaj od 500,00 do 25.000,00 kuna za pravnu ili fizičku osobu odnosno
od 1.000,00 do 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, sukladno članku 89.
Zakona.
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