
 

 

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću 

 
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

U POSTUPKU DONOŠENJA 
ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU I PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU 

 
Nositelj izrade izvješća:  

OPĆINA MEDULIN, UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 
 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

 

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i po smještajnoj 
jedinici u kampu 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

 

Općina Medulin 

Upravni odjel za proračun i financije 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

 

Donošenje akta proizlazi iz obveze utvrđene člankom  57. Zakona 
o  porezu na dohodak i članka 3. Pravilnika o paušalnom 
oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja 
u turizmu. 

Cilj Odluke je utvrđivanje visine paušalnog poreza po krevetu, 
smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te smještajnoj 
jedinici u objektu za robinzonski smještaj 
 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

 

http://medulin.hr/odluka-visini-pausalnog-poreza-po-krevetu-po-
smjestajnoj-jedinici-kampu/ 

 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
provedeno je u razdoblju od 07.01.2019. do 23.01.2019. godine 

 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

Sadržano u Prilogu br. 1 

Troškovi provedenog savjetovanja 

 

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna  financijska 
sredstva 

 
 
Klasa: 410-01/19-01/0001 
Urbroj:2168/02-04/1-19-38 
Medulin,24.01.2019 
 
 
 
 
 



 

 

Prilog 1: Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili mišljenja 
Status prijedloga ili mišljenja (prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem) 

1. Eda Kosanović 
Mislim da bi bilo dobro da ostane postojeće stanje. U slučaju da korisnik nema prometa paušal i 
porez općini trebao bi biti smanjen. Je li to moguće? 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin; Način 
oporezivanja propisan je Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom 
o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja 
smještaja u turizmu i Odlukom jedinice lokalne samouprave propisuje 
se samo visina poreza po smještanoj jedinici 

2. Zlatko Burić 
Predlažem da paušalni porez za iznajmljivače ostane 300,00 kn po krevetu ,a da se spriječi rad na 
crno. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

3. Davor Sebastijan 
Primjedba na iznos paušalnog poreza po krevetu , povećanje s 220,00 kn na 350,00, tj. 60% je 
preveliko. Predlažem da se iznos poreza po krevetu ne mijenja i da ostane 220,00 kn po krevetu. 
Zbog blizine Kaštijuna je Vinkuran ionako u lošem položaju, ovako će biti još više. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  
Prihvaćeno – Novim prijedlogom Odluke visina poreza različita je za 
područje različitih naselja na području Općine Medulin 

4. 
Facebook grupa 
„Iznajmljivači 
Medulin“ 

Primjedba se odnosi na prijedlog povećanja paušalnog poreza na dohodak za 50,00 kn. Smatramo 
da nije opravdano jer je količina gostiju po ležaju u padu. Predlažemo da ostane na istoj razini. 
Primjedba se odnosi na članak 2. Smatramo da treba stajati: „Paušalni porez po krevetu odnosno 
po smještajnoj jedinici u kampu plaća se u iznosu od 300,00 kn“ umjesto predloženog „Paušalni 
porez po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu plaća se u iznosu od 350,00 kn“ 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

5. Milica Tovirac Bilo bi realno da paušal ostaje isti kao 2018. godine s obzirom na udaljenost od mora. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

6. Bojan Dabić 
Trebalo bi ostati kako je do sada za male iznajmljivače koji ostvare jedva 25.000,00 kn u četiri 
mjeseca, jer ih agencije deru. Za kuće za odmor bi mogao biti veći paušalni porez, jer oni jedino 
zarađuju sa dobiti. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

7. 

Iznajmljivači 
Vinkurana, 
Vintijana i 
Valbonaše 

Nepoštivanje kriterija nejednake položajne i infrastrukturne razvijenosti i izgrađenosti turističke 
infrastrukture naselja i popunjenosti smještajnih jedinica. U prijedlogu Odluke u članku 2. visina 
paušalnog poreza nije određena po pravilniku i izmjenama Pravilnika Ministarstva turizma o 
proglašenju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede općine 

Prihvaćeno – Novim prijedlogom Odluke visina poreza različita je za 
područje različitih naselja na području Općine Medulin, a sukladno 
Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH i Statutu Općine 
Medulin 



 

 

Medulin za naselja Vinkuran, Vintijan i Valbonaša. 

8. Halina Trtovac Ja se ne slažem s poskupljenjem za nas male iznajmljivače apartmana 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

9. Miroslav Okadar 

Pošto smo na kraju Medulina, zadnja kuća prema Ližnjanu, smatram da je dizanje paušala 
neprimjereno. Pošto smo na kraju Medulina popunjenost je daleko manja nego uz more te zbog 
toga, a i dosad je bilo puno, a kamo li da se još poskupljuje. Ako nema drugog izlaza, ostati na 
postojećem paušalu. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

10. Vesna Privrat 
S obzirom da se nalazimo na rubnom području Medulina smatram neprimjerenim dizanje paušala. U 
vezi s gore navedenim popunjenost tijekom turističke sezone je puno manja nego u području uz 
more, tako da i visina paušala ne može biti ista. Predlažem zadržavanje postojećeg paušala. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

11. Rino Matković Ne odgovara mi nikakvo povećanje cijena. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

12. Jolanda Božićević Ne slažem se s povećanjem cijena. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

13. Željko Korva 
Cijene po krevetu ne dizati. Napraviti na Cintineri tuševe za pse. Pune objekte neprijavljenih gostiju 
obavezno kontrolirati. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

14. 
Vlahović Jozo i 
Marica 

Primjedba je da se ukine turistička zajednica, jer od nje nemamo nikakve koristi. Primjedba je da mi 
samo plaćamo, a od toga nema nikakve koristi pa i razne članarine pa sve po džepu građana. 

Neprihvaćeno – Nije u nadležnosti Općine Medulin, niti predmet Odluke 
o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u 
turizmu  

15. Janko Kljajić Predlažem da davanja za iznajmljivače ostanu kao do sada. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

16. Miljen Martinović 

Kao građanin registriran sam za pružanje usluge iznajmljivanja u domaćinstvu na adresi Ševe 21. 
(naselje, stancija) Iz navedenog proizlazi da sam obveznik plaćanja godišnje paušalne boravišne 
pristojbe. Ista je regulirana pravilnikom kroz razrede A, B, C i d, a svaki razred ima i svoju 
financijsku veličinu. Usporedbe radi, u naselju Pješčana uvala je razred B 255,00 kn, a Ševe razred 
A 300,00 kn po krevetu iznajmljivača. Očito je da razredi nisu adekvatni po naseljima. Ševe nemaju 
skoro pa nikakvu infrastrukturu i najudaljenije su od mora, stoga smatram da je najadekvatniji za 
Ševe razred D kao i mjesto Valbonaša. Molim navedeni naslov da razmotri i ispuni traženi zahtjev. 

Neprihvaćeno –  Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti 
iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu propisano je da se 
iznos paušalnog poreza određuje za područje naselja, a samo iznimno 
prema ulicama u naselju. Kako su Ševe dio naselja Medulin, zbog 
kratkih rokova u ovom trenutku ne može se samo ulica Ševe izdvojiti iz 
naselja Medulin, ali će se tijekom 2019. godine pribaviti mišljenja 
nadležnih tijela i nastojati izdvojiti naselje Ševe kao posebno naselje. 



 

 

17. Anka Sacco 
Interesira me kamo idu ti novci. Samo znate povisiti cijenu, ništa niste napravili. Kanalizaciju 
nemam, asfalt smo sami platili. Savjetovanje na internetu, a penzioneri nemaju internet. 

Neprihvaćeno – Primjedba nije sastavljana u vidu prijedloga 

18. Slavica Lazarić Ne slažem se, smatram da je cijena od 300,00 kn po krevetu dovoljna. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

19. Vladimir Happ Da se ne povisi paušalni porez po krevetu. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

20. Marija Boljunčić 
Najpoštenije bi bilo plaćati porez po prihodu. Nekada se tako plaćalo. Ako se povisi porez na 
dohodak najviše će stradati mali iznajmljivači koji imaju malu popunjenost. Predlažem da za sada 
ostane po starom. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin;  Način 
oporezivanja propisan je Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom 
o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja 
smještaja u turizmu i Odlukom jedinice lokalne samouprave propisuje 
se samo visina poreza po smještanoj jedinici 

 

21. Ljubica Okadar Da radite nešto za nas dala bi riječ DA, ali zbog suprotnosti dajem NE poskupljivati. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

22. Ljupko Okadar 
Zamolio bih vas da ne idete u krajnost i ovo je dosta. Teret koji nam stavlja TZ Medulin je pretežak i 
još hoćete. Hvala vam na tome što se brinete da nas još osiromašite. 

Neprihvaćeno – Primjedba nije sastavljana u vidu prijedloga 

23. MO Vinkuran 

Predlažemo da se iznos paušalnog poreza na dohodak po krevetu i smještajnoj jedinici u Općini 
Medulin utvrdi uz važeće kriterije Ministarstva turizma o razvrstavanju naselja u turističke razrede i 
koeficijente razreda turističkog mjesta – Vinkuran i Vintijan „C“ i koeficijent 0,70, te Valbonaša „D“ i 
koeficijent 0,50 kao i do sada 

Prihvaćeno – Novim prijedlogom Odluke visina poreza različita je za 
područje različitih naselja na području Općine Medulin, a sukladno 
Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH i Statutu Općine 
Medulin 

24. Mustafa Škiljan 
Ja smatram, kao i ostali iznajmljivači iz naselja Ševe da navedeni razredi  turističkih naselja nisu 
adekvatno raspoređeni, te tražim da naselje Ševa bude prebačeno iz razreda A u razred D kao i 
mjesto Valbonaša 

Neprihvaćeno –  Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti 
iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu propisano je da se 
iznos paušalnog poreza određuje za područje naselja, a samo iznimno 
prema ulicama u naselju. Kako su Ševe dio naselja Medulin, zbog 
kratkih rokova u ovom trenutku ne može se samo ulica Ševe izdvojiti iz 
naselja Medulin, ali će se tijekom 2019. godine pribaviti mišljenja 
nadležnih tijela i nastojati izdvojiti naselje Ševe kao posebno naselje 

25. Slavica Marjanović 
S obzirom da se nalazimo na rubnom području Medulina smatram neprimjerenim dizanje cijene 
paušala. Moja popunjenost tijekom turističke sezone je puno manja nego prvi red do mora. 
Predlažem zadržavanje cijena. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  



 

 

26. Kostović Branka 
Smatram da dizanje cijene paušala nije u interesu Općine jer će time veliki broj iznajmljivača 
odustati od iznajmljivanja. Predlažem da cijene ostanu iste jer mi kao iznajmljivači imamo velike 
izdatke 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

27. Žarko Štrbac 
Povećanjem paušala troškovi apartmana (pogotovo ako je to jedan) nadmašit će dobit i samim tim 
će mnogi iznajmljivači odustati od iznajmljivanja apartmana. Predlažem zadržati isti paušal. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

28. Danica Korpar Predlažem da se ostane pri prvotnoj (staroj) cijeni ili manjoj 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

29. Ivan Strelar Predlažem da se ostane pri prvotnoj (staroj) cijeni ili manjoj 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

30. Mira Beriša 
Ja mislim da bi paušalni porez ostao isti jer smo mi ionako imali puno veći porez nego neki gradovi 
u Dalmaciji, a da ne govorim najveći u Istri. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin  

31. Mirjana Šebelić 
I postojeći porez je prevelik. Moj prijedlog je da se obračun poreza obračuna po evidenciji prometa 
kao što se plaća turistička članarina. I voditi kontrolu da svi koji drže turiste plaćaju porez. 

Neprihvaćeno – Način oporezivanja propisan je Zakonom o porezu na 
dohodak i Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti 
iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu i Odlukom jedinice 
lokalne samouprave propisuje se samo visina poreza po smještanoj 
jedinici 

32. Livio Žufić 
Visina paušala je previsoka. Dozvolite da si povratimo novac kojeg smo uložili za opremanje 
apartmana, jer je to jedini prihod s obzirom na male penzije. 

Neprihvaćeno – Povećanje poreza posljedica je povećanih potreba za 
daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu i povećanja komunalne 
opremljenosti, održavanja postojeće komunalne infrastrukture, te 
povećanja turističkih sadržaja na području Općine Medulin 

 
 

 
 

 


