
OBAVIJEST O OBVEZI PLAĆANJA POREZA NA TVRTKU ILI NAZIV 
 
Prema članku 32. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne 
novine 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, 100/15) i Odluke Općine Konavle o općinskim porezima (Narodne novine broj 4/2002 i 
152/2014) propisana je obveza plaćanja poreza na tvrtku ili naziv. Sukladno gore navedenom Zakonu, 
obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na 
dohodak i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti.  
 
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju obveznici kojima je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište na 
području općine Konavle, te obveznici koji na području općine Konavle imaju poslovnu jedinicu. Osobe koje 
u svojem sastavu imaju poslovne jedinice (pogone, prodavaonice, radionice, prodajna mjesta), obveznici su 
poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu. Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne 
plaćaju porez na tvrtku. 
 
Tvrtkom ili nazivom smatra se ime odnosno naziv pravne ili fizičke osobe pod kojim je trgovačko društvo 
registrirano u Trgovačkom sudu odnosno obrtnička radnja upisana u registar obrtnika. 
 
Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je svaku promjenu vezanu za utvrđivanje obveza i visine 
poreza (naziv, djelatnost, sjedište i sl.) prijaviti nadležnom poreznom tijelu – Općini Konavle (upis u 
registar, privremena obustava, početak obavljanja djelatnosti i sl.).  
 
Člankom 11. Odluke o općinskim porezima (Narodne novine broj 4/2002 i 152/2014) propisana je visina 
plaćanja poreza na tvrtku za pravne osobe – trgovačka društva i fizičke osobe upisane u obrtni registar. 
 
Slijedom gore navedenog, te uvidom u knjigovodstvene evidencije Općine Konavle uočeno je kako pojedini 
porezni obveznici nisu prijavili podatke o tvrtki/obrtu i ne izvršavaju uplatu porezne obveze, te ih ovim 
putem pozivamo da iste prijave, te da podmire poreznu obvezu u što kraćem roku.  
 
 

Prijave se mogu dostavljati: 

1.  POŠTOM NA ADRESU: Općina Konavle, Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo, 
Trumbićev put 25, 20210 Cavtat  

2. OSOBNO, NEPOSREDNOM DOSTAVOM PISANE DOKUMENTACIJE, kod nadležne osobe u 
Općini Konavle na adresi Trumbićev put 25, Cavtat, Upravni odjel za proračun, financije i 
gospodarstvo  

3.  FAXOM na broj (020)478-402 – s naznakom „obavijest o prijavi obveznika“  

4.  ELEKTRONIČKIM PUTEM NA E-MAIL ADRESU: info@opcinakonavle.hr 

Ukoliko imate dodatna pitanja ili nejasnoća, sve informacije možete dobiti na broj telefona Općine - 
centrala 020/478-401 i / ili Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo 020/479-864 


