
Općina Smokvica 

Općinski načelnik 

 

                                                                                                                          P R I J E D L O G 

                                                                                                                          Općinskom vijeću 

                                                                                                                           Općine Smokvica 

 

 

                        Na temelju članka 20.Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16 i članka 

31.Statuta Općine Smokvica (,,Službeni glasnik Općine Smokvica“ br.3/9, 22/13 ) Općinsko vijeće 

Općine Smokvica , na svojoj   1.   sjednici 2017.g, održanoj dana petak, 14.srpnja 2017. donijelo je 

  

 

                                                                        O D L U K U 

                                                              o općinskim porezima 

 

 

I  T E M E L J N E  O D R E D B E 

                                                                            članak 1. 

                 Ovom se Odlukom utvrđuju  vrste poreza , porezni obveznik,  porezna osnovica, stopa  i 

visina poreza, te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji predstavljaju  vlastite izvore prihoda 

Općine Smokvica ( u daljem tekstu Općina) 

 

II  V R S T E  P O R E Z A 

 

                                                                             članak 2. 

  

 Općini pripadaju slijedeći porezi: 

1.porez na potrošnju 

2.porez na kuće za odmor 

3.porez na korištenje javnih površina 

4.porez na nekretnine 

 

 

Porez na potrošnju 

 

 

                                                                             članak 3. 

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju  alkoholnih pića ( vinjak, rakija, žestoka pića), prirodnih vina, 

specijalnih vina , piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. 

 

                                                                              članak 4. 

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području 

Općine. 



 

 

                                                                             članak 5. 

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim 

objektima bez poreza na dodanu vrijednost. 

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1.ovoga članka. 

Porez na potrošnju je prihod Proračuna Općine. 

 

 

 

Porez na kuće za odmor 

  

       

                                                                             članak 6. 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. 

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva , 

oruđa i drugog pribora. 

                                                                              članak 7. 

Porez na kuću za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području 

Općine.                                

                                                                             članak 8. 

Porez na kuću za odmor ne plaća se za kuću koja se ne može koristiti zbog starost i trošnosti. 

 

                                                                             članak 9. 

Porez na kuću za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza. 

Porez na kuću za odmor prihod je Proračuna Općine.  

 

                                                                             članak 10. 

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 6. ove Odluke, osim osobne 

iskaznice , uzimat će se u obzir i slijedeća dokumentacija : putovnica,visina utroška električne 

energije, vode, telefona, prijam poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o 

izabranom liječniku, izjave svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci. 

 

                                                                              članak 11. 

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kuna po jednom četvornom metru 

korisne površine kuće za odmor  na cijelom području Općine. 

 

 

Porez na korištenje javnih površina 

 

  

 

                                                                             članak 12. 

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje se koriste javnim površinama. 

 



 

 

                                                                             članak 13. 

Javnim površinama , u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta unutar građevnog područja koja su u 

skladu s prostornim planovima namijenjena općoj uporabi  ( ulice, trgovi, zelene površine, igrališta, 

parkirališta i slično ). 

 

 

                                                                             članak 14. 

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 10% na iznos ugovorene 

naknade za korištenje javnih površina. 

Porez na korištenje javnih površina obveznik je dužan platiti prije početka korištenja javne površine. 

 

 

 

 

 

Porez na nekretnine 

                                                                             članak  15. 

Predmet oporezivanja , porezni obveznici , utvrđivanje , naplata i druga pitanja vezana uz porez na 

nekretnine , uredit će posebnom odlukom Općinskog vijeća  sukladno odredbama  Zakona o lokalnim 

porezima ( „Narodne novine“ 115/16) 

Ova Odluka će se donijeti do 30. Studenog 2017.godine. 

 

 

 

III    P R I J E L A Z N E  I  Z A V R Š N E  O D R E D B E 

 

  

 

                                                                             članak 16. 

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom  općinskih poreza  obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine. 

                                                                            članak  17. 

Za utvrđivanje poreza , naplatu , žalbe, zastaru, ovršni postupak  kao i za sve ostale postupovne 

radnje , primjenjuje se  Opći porezni zakon ( „Narodne novine“  44/16 ) 

 

                                                                             članak 18. 

Danom stupanja  na snagu ove Odluke prestaje važiti  Odluka o porezima Općine Smokvica („Službeni 

glasnik Općine Smokvica“ br.6/01). 

 

                                                                             članak 19.  

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuću za odmor 

započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke , dovršit  će se prema odredbama Odluke o porezima 

općine Smokvica („ Službeni glasnik Općine Smokvica“ br.6/01). 



Postupci utvrđivanja poreza na kuću za odmor, započeti po Zakonu o lokalnim porezima  i ovoj 

Odluci,  a koji nisu dovršeni do 1.siječnja 2018.godine, dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim 

porezima i odredbama ove Odluke.  

   

  

                                                                             članak 20. 

Odredbe članaka 6,7,8,9,10, 11 prestaju važiti 1.siječnja 2018.godine. 

 

                                                                             članak 21. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine. 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Smokvica,                           2017.godine 

                                                                                                                        Predsjednik općinskog vijeća 

                                                                                                                                  Ljubo Kunjašić 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                   Obrazloženje  

                                    prijedloga odluke o porezima Općine Smokvica 

 

 

                Važećom Odlukom o porezima Općine Smokvica utvrđene su vrste poreza, porezni 

obveznici, porezne osnovice, stopa i način plaćanja poreza koji pripadaju Općini Smokvica sukladno 

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine  

br.117/93, 69/97,33/00, 73/00, 127/00,59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06,26/07, 

73/08, 25/12, 147/14 i 100/15 )                       

            Zakonom o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ( „Narodne novine“br. 115/16) koji je stupio na snagu 01.siječnja2017.  prestale su važiti 

odredbe o porezima jedinica lokalne i područne  ( regionalne ) samouprave , a općinski porezi 

utvrđeni su novim zakonom - Zakon o lokalnim porezima („ Narodne novine 115/16 u daljnjem tekst 

Zakon),  stupio na snagu 01.siječnja2017. godine , kojim je utvrđeno da općine mogu uvesti: 

-prirez poreza na dohodak 

- porez na potrošnju  

-porez na kuće za odmor 

-porez na korištenje javnih površina 

            Zakonom je ukinut ( u odnosu na ranije važeći Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne 

(regionalne ) samouprave ) porez na tvrtku ili naziv, porez na nekorištene poduzetničke nekretnine  

te je utvrđena obveza jedinica lokalne samouprave da do 30.lipnja 2017.godine donesu novu odluku 

kojom se utvrđuju vrste poreza. Navedenim Zakonom utvrđena je obveza uvođenja i naplate poreza 

na nekretnine te su   jedinice lokalne samouprave za potrebe plaćanja poreza  obvezne donijeti 

odluku do 30. studenog 2017.godine. 

           Slijedom navedenog, predložena odluka o porezima Općine Smokvica , ne sadrži odredbe o 

porezu na tvrtku ili naziv, porez na nekorištene poduzetničke nekretnine,   u odnosu na   ostale vrste 

poreza, poreznu osnovicu, poreznu stopu, način plaćanja ,  predložena odluka ne sadrži izmjene u 

odnosu na važeću Odluku o porezima Općine Smokvica.   

 


