
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj  115/16, 106/18), članka 

2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu 

(»Narodne novine« broj 1/2019 ) te članka 26. Statuta Grada Trogira («Službeni glasnik Grada Trogira« 

br. 4/13, 9/13, 6/14 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Trogira, na 17. sjednici održanoj dana 30.siječnja 

2019.g.  donijelo je  

Odluku  

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

objektu za robinzonski smještaj  

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom utvrđuje visina paušalnog Poreza na dohodak po krevetu odnosno smještajnoj 

jedinici u kampu za fizički osobu –građanina kojoj je na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno 

pružanje usluga građana u domaćinstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska 

djelatnost, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu 

vrijednost i dohodak ne utvrđuje prema člancima 30.-35. Zakona o porezu na dohodak odnosno na 

temelju poslovnih knjiga , pod uvjetom: 

1. da iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 

postelja odnosno kreveta, i/ili 

2. da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 

gostiju istodobno. 

 

Članak 2. 

 

Visina paušalnog poreza određuje se ovisno o naselju unutar Grada Trogira u kojem se nalazi soba, 

apartman i kuća za odmor,  odnosno kamp i objekt za robinzonski smještaj. 

Naselja unutar Grada Trogira su: naselje A ( naselje Trogir), naselje B (naselje Arbanija), naselje D 

(naselje Divulje, naselje Plano, naselje Mastrinka, naselje Žedno, naselje Drvenik Veliki i naselje 

Drvenik Mali). 

 

Članak 3. 

 

Visina paušalnog poreza po krevetu utvrđuje se ovisno o naselju u kojem se nalazi soba, apartman i 

kuća za odmor i to:  

 

NAZIV NASELJA 
VISINA PAUŠALNOG 

POREZA PO KREVETU (KN) 

NASELJE A 300 

NASELJE B 255 

NASELJE D 150 

 

Članak 4. 

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu utvrđuje se ovisno o naselju u kojem se 

nalazi kamp i to: 

  

NAZIV NASELJA 
VISINA PAUŠALNOG POREZA 

PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U 

KAMPU (KN) 

NASELJE A 350 



NASELJE B 297,50 

NASELJE D 175 

 

 

Članak 5. 

 

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se ovisno o 

naselju u kojem se nalazi objekt i to:  

 

NAZIV NASELJA 

VISINA PAUŠALNOG 

POREZA PO SMJEŠTAJNOJ 

JEDINICI U OBJEKTU ZA 

ROBINZONSKI TURIZAM 

(KN) 

NASELJE A 300 

NASELJE B 255 

NASELJE D 150 

 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira“. 
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