REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 20., članka 41. stavka 1. i 4. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima
(„Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni
glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 4.
sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

Odluku
o općinskim porezima Općine Veliko Trojstvo

1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo ureñuje sustav utvrñivanja i naplate
Općinskih poreza koji su izvor financiranja Općine Veliko Trojstvo.

2. OPĆINSKI POREZI
Članak 2.
Općinski porezi koje Općina Veliko Trojstvo ureñuje ovom Odlukom jesu:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na korištenje javnih površina.
1. Porez na potrošnju
Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području
Općine Veliko Trojstvo.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na
području Općine Veliko Trojstvo.
Članak 4.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim
objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrñene osnovice.
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Članak 5.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Utvrñenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz prethodnog stavka ovoga
članaka porezni obveznik prijavljuje na propisanom obrascu kojeg je dužan predati nadležnom
poreznom tijelu do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, pojedinačno za svaki ugostiteljski objekt.
Utvrñenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni
mjesec.
2. Porez na kuće za odmor
Članak 6.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na
području Općine Veliko Trojstvo.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili
sezonski.
Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za
smještaj poljoprivrednih strojeva, oruña i drugog pribora.
Članak 7.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 7,40 kn godišnje po četvornom metru korisne
površine kuće za odmor.
Članak 8.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih
razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni
prognanici i izbjeglice.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.
Članak 9.
Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom poreznom tijelu do 31. ožujka godine
za koju se razrezuje porez podnijeti prijavu poreza i dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose
na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrñivanju toga
poreza.
3. Porez na korištenje javnih površina
Članak 10.
Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se površine u vlasništvu Općine Veliko
Trojstvo koje su po svojoj naravi namijenjene javnoj uporabi, kao i površine kojima upravlja Općina
Veliko Trojstvo sukladno propisima, a koje neposredno graniče s površinom ili objektom nad kojima
pravo vlasništva ili korištenja ima obveznik poreza na korištenje javnih površina.
Članak 11.
Prije korištenja javnih površina, pravne i fizičke osobe, dužne su od nadležnog poreznog tijela
zatražiti odobrenje i dostaviti podatke o lokaciji, vremenu, namjeni korištenja i potrebnoj površini u
četvornim metrima javne površine koju namjeravaju koristiti, kao i podatke o poreznom obvezniku.
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Obveznici poreza na korištenje javnih površina su pravne i fizičke osobe kojima je odobreno
korištenje javne površine iz članka 10. ove Odluke.
Članak 12.
Porez na korištenje javnih površina plaća obveznik poreza na korištenje javnih površina u
visini kako slijedi:
Točka

Korištenje javne površine

1
2
3
4
5

za postavu prodajnih štandova i klupa
za postavu zabavne radnje
za postavu ugostiteljske terase
za postavljeni kiosk
za postavljanje reklamnih panoa,
natpisnih tabli i slično
za postavljanje osvijetljenih reklamnih
vitrina, te reklamnih panoa površine veće
od 2,5 m2
za prodaju putem pokretnih prodavača
koji robu prodaju iz posebno ureñenog i
opremljenog vozila
za druge nespomenute namjene

6
7
8

Dnevno
2,50 kn/m2
5,00 kn/m2
0,50 kn/m2
-

Visina poreza
Mjesečno
25,00 kn/m2
50,00 kn/m2
5,00 kn/m2
100,00 kn

Godišnje
250,00 kn/m2
500,00 kn/m2
50,00 kn/m2
1.000,00 kn

-

25,00 kn

250,00 kn

-

50,00 kn

500,00 kn

-

100,00 kn

1.000,00 kn

5,00 kn/m2

50,00 kn/m2

500,00 kn/m2

Članak 13.
Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o
utvrñivanju toga poreza.
Članak 14.
U slučajevima kada se javne površine koriste u humanitarne i druge svrhe od javnog interesa
ne naplaćuje se porez na korištenje javnih površina.
Članak 15.
Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za korištenje javnih površina za koju se plaća
naknada za korištenje Općini Veliko Trojstvo ili druga naknada temeljem posebnog ugovora.

4. NADLEŽNO TIJELO ZA UTVRðIVANJE I NAPLATU POREZA
Članak 16.
Nadležno porezno tijelo za poslove u vezi s utvrñivanjem, evidentiranjem, nadzorom,
naplatom i ovrhom poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina iz ove Odluke je
Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo.
Članak 17.
Nadležno porezno tijelo za poslove u vezi s utvrñivanjem, evidentiranjem, nadzorom,
naplatom i ovrhom poreza na kuće za odmor iz ove Odluke je Ministarstvo financija, Porezna uprava,
temeljem prethodne Suglasnosti ministra financija da porezna uprava može obavljati poslove
utvrñivanja, evidentiranja i naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“ broj 1/17).
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Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda
(Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih
prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Kaznene i prekršajne odredbe, te odredbe o naplati, ovrsi, zastari, obnovi postupka, žalbenom
postupku i druge postupovne odredbe propisane Općim poreznim zakonom i Zakonom o lokalnim
porezima jednako se primjenjuju i na poreze propisane ovom Odlukom.
Članak 19.
Postupci utvrñivanja poreza na potrošnju, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor
započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke završit će se prema odredbama Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00,
73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) i
odredbama Odluke o općinskim porezima („Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije“ broj
10/01).
Članak 20.
Na sve što nije ureñeno ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima.
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima („Županijski
glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije“ broj 10/01).
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko
Trojstvo“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO
KLASA: 410-01/17-01/003
URBROJ: 2103-03-01-17-01
Veliko Trojstvo, 28. studenoga 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v.r.
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