
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 
32/20. i 138/20.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 
2/20., 4/21. i 10/22.), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na __. sjednici održanoj dana __. _______ 2022. 
godine, donijelo je 

 
                                                             

ODLUKU O 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU 

NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO 
 

 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području 
Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/19. i 21/19.), članak 2. mijenja se i glasi: 

„Paušalni porez na dohodak po krevetu (glavnom i pomoćnom) odnosno po smještajnoj jedinici u 
kampu utvrđuje se poreznom obvezniku iz članka 1. ove Odluke za obavljanje djelatnosti u: 

- naseljima Marčelji, Marinići i Viškovo u visini od 40 eura godišnje 
- ostalim naseljima na području općine Viškovo u visini od 30 eura godišnje.“ 
 

Članak 2. 
članak 3. mijenja se i glasi: 

„Ova Odluka primjenjuje se za utvrđivanje obveze poreza na dohodak iz članka 1. ove Odluke od 1. 
siječnja 2023. godine.“ 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine i objavit će se u „Službenim novinama Općine 
Viškovo“. 
 
KLASA:003-05/19-01/04 
URBROJ:2710-35-05/01-22-5 
Viškovo, __. _______ 2022. godine 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
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O b r a z l o ž e n j e 

Odlukom o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području 
Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/19. i 21/19.), (u nastavku: Odluka), koja se 
primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine, propisana je visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po 
smještajnoj jedinici u kampu poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost iznajmljivanja stanova, 
soba i postelja putnicima i turistima te od organiziranja kampova u pojedinim naseljima na području 
općine koja su bila razvrstana u turističke razrede sukladno važećim propisima o razvrstavanju naselja 
u turističke razrede. S obzirom na potrebu usklađenja iznosa iskazanih u kunama, ovim se prijedlogom 
izmjena Odluke utvrđuju iznosi poreza u eurima temeljem primjene Zakona o uvođenju eura kao 
službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22. i 88/22. – ispravak). Ujedno se 
mijenja visina paušalnog poreza kako je Odlukom predloženo, uvažavajući trend ukupnih kretanja u 
pogledu utvrđivanja visine paušalnog poreza na području Primorsko-goranske županije od sljedeće 
godine. 

 
Općinska načelnica: 

 
       Sanja Udović, dipl. oec., v. r . 

 


