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Predmet:  Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak 
- prijedlog mjera, daje se 

 

Poštovani, 

 
Vlada Republike Hrvatske najavila je izmjene poreza na dohodak koje će, prema pisanju 
medija, stupiti na snagu tijekom tekuće fiskalne godine i smanjiti prihode lokalne samouprave 
za približno dvije milijarde kuna. Pod pretpostavkom da su navedeni napisi točni, ta mjera bi 
u prosjeku smanjila proračune lokalnih jedinica za približno 9%, što je neizdrživ jednokratni 
pritisak na proračun. 
 
Udruga gradova u RH traži da izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak ne stupi na 
snagu tijekom tekuće fiskalne godine kako u financijskom poslovanju lokalnih jedinica ne bi 
nastupili značajni poremećaji koji bi zahtijevali izmjene važećih proračuna lokalnih jedinica u 
tijeku postupka donošenja proračuna za narednu fiskalnu godinu. Ujedno, na taj način 
olakšalo bi se adekvatno planiranje proračuna za narednu fiskalnu godinu. 
 
Udruga gradova u RH predlaže sljedeće mjere u cilju olakšanja financijske pozicije lokalnih 
vlasti u kojoj bi se iste mogle naći donošenjem izmjena i dopuna Zakona o porezu na 
dohodak. 

 
1. Povećanje općeg udjela u porezu na dohodak  

 
Opći udio gradova i općina u porezu na dohodak potrebno je povećati na teret fonda 
izravnanja i udjela za zajedničko financiranje kapitalnog projekta od interesa za otok. 
 
Predlaže se udjele rasporediti na sljedeći način: 
Udio grada, odnosno općine 70% 
Udio županije 18% 
Udio za decentralizirane funkcije 12% 
Udio za fond izravnanja za decentralizirane funkcije 0% 
Udio za zajedničko financiranje kapitalnog projekta 0% 
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U 2013. godini ostvarena sredstva fonda izravnanja iznosila su 1.188.504.661 kn te bi 
sukladno ovom prijedlogu gradovima i općinama bilo nadomješteno 1.03 milijarde kuna za 
promjene u sustavu poreza na dohodak, a županijama 191 milijun kuna. 
 
Područja posebne državne skrbi i brdsko planinska područja trebaju zadržati dosadašnju 
raspodjelu poreza na dohodak i pravo povrata poreza građanima na teret prihoda državnog 
proračuna te druge dosadašnje porezne pogodnosti prema postojećim propisima. Budući da 
gradovi i općine na području posebne državne skrbi (PPDS) i brdsko planinskom području 
(BPP) već sada imaju udio u porezu na dohodak od 90%, a županije 10%, gore predložene 
mjere neće nadomjestiti smanjene prihode tih jedinica. Zbog toga se predlaže jedinicama na 
PPDS i BPP nadomjestiti prosječnih 9% smanjenja prihoda kroz povećanje pozicije pomoći 
tim područjima u državnom proračunu. Alternativno, moguće je povećati udio gradova i 
općina na PPDS i BPP na 100% poreza na dohodak, a smanjenje prihoda županija 
nadomjestiti povećanjem pozicije pomoći za županije u državnom proračunu kako bi mjeru 
bilo jednostavnije administrativno provoditi. 
 
Promjene vezane uz PPDS i BPP koje planira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 
(ukidanje statusa i poreznih pogodnosti jedinica na tom području) potrebno je odgoditi budući 
da bi te promjene istodobno primjenjene s promjenama poreza na dohodak prepolovile 
proračune tih lokalnih jedinica. 
 
U 2012. godini sredstva udjela za zajedničko financiranje kapitalnih projekata na otocima 
iznosila su 38 milijuna kuna te se predlaže navedena sredstva osigurati u državnom 
proračunu i izravno doznačiti jedinicama na otocima sukladno dosadašnjim iznosima. 
 
 

2. Ukidanje namjene komunalne naknade 
 
Izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu potrebno je omogućiti slobodno 
raspolaganje prihodima od komunalne naknade kako bi se zakonito amortizirao pritisak na 
opće prihode koji će se nastati smanjenjem poreza na dohodak.  
 
Izmjenama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH potrebno je 
isključiti oslobođenje državne imovine od plaćanja komunalne naknade budući da ta odredba 
nije u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i upitna je sa aspekta ustavnosti. 
Sporno oslobođenje RH od plaćanja komunalne naknade već je prouzročilo značajne 
financijske probleme u financijski slabijim jedinicama lokalne samouprave u kojima objekti 
Ministarstva obrane imobiliziraju veći dio teritorija grada. Potrebno je razmotriti i aktualnu 
praksu prema kojoj vlasnik (RH) niti korisnik (ugostiteljski objekti i sl.) ne plaćaju komunalnu 
naknadu u vez objekata koje je RH dala u zakup poslovnim subjektima. 
 
 

3. Porez na promet nekretninama 
 

Dio prometa nekretninama bit će oporezovan PDV-om od 1.1.2015. godine, a porez na 
promet neće se plaćati. Udruga gradova predlaže da se propušteni prihodi JLS nadoknade 
na sljedeći način: prema evidenciji Porezne uprave o prometu nekretninama koje su 
oporezovane PDV-om kvartalno izvršiti obračun naplaćenog PDV-a na području svake JLS 
na kojoj je izvršen promet nekretninama, a prihod od PDV-a dijeliti između JLS i RH prema 
važećim omjerima. Alternativno, uvećati udio gradova i općina u porezu na 80%. 
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4. Povrat sredstava za plaće državnih službenika koji su decentralizirani u JLS 
 

Decentralizacijom poslova izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumentata prostornog 
uređenja i građenja, jedinice lokalne i područne samouprave preuzele su na sebe 
osiguravanje materijalno-tehničkih, organizacijskih i financijskih uvjeta za obavljanje tih 
poslova, osim za plaće preuzetih službenika.  
 
Sredstva za plaće preuzetih službenika osiguravaju se u državnom proračunu i ustupaju 
jedinicama lokalne i područne samouprave u istom iznosu koji je za preuzete službenike bio 
osiguran u Državnom proračunu za 2007. godinu. Kako je u Državnom proračunu za 2007. 
godinu za spomenutu namjenu bilo osigurano 45 milijuna kuna, od 2008. godine do 2012. 
godine je navedeni iznos uredno osiguran i doznačen jedinicama lokalne i područne 
samouprave.  

 
Međutim, od proračuna za 2012. godinu, kada je predmetna pozicija prenesena iz 
Ministarstva financija u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, sredstva na toj 
poziciji pogrešno se planiraju na razini 12 milijuna kuna i tek po predstavkama Udruge 
gradova izvršeni su ispravci te pozicije. 

 
Prijedlogom Državnog proračuna za 2014. godinu ispravno su planirana ta sredstva, ali su 
Prijedlogom izmjena i dopuna državnog proračuna za 2014. godinu ta sredstva ponovo 
umanjena na 12 milijuna kuna. 
 
Traži se nadomještanje sredstava do iznosa od 45 milijuna kuna. 
 
 

5. Porez na kuće za odmor 
 
Važećim zakonom propisano je ograničenje za razrez tog poreza od 5 do 15kn/m2. Udruga 
gradova predlaže da se ukine gornje ograničenje kako bi se prema potrebi mogao 
kompenzirati gubitak prihoda od poreza na dohodak koji neće biti pokriven prethodnim 
mjerama kod JLS na čijem području postoje kuće za odmor. 
 
 
Zaključno, Udruga gradova otvorena je za razgovore o mogućnosti primjene predloženih 
mjera te drugih mjera koje je pripremilo Ministarstvo financija, uključivo i sudjelovanje lokalne 
samouprave u raspodjeli prihoda od poreza na dodanu vrijednost. 
 
 
 
Uz poštovanje, 

 

 

 

Željko Turk 
predsjednik Udruge gradova 


