4 16.1.2002 Odluka o općinskim porezima Općine Konavle

1 od 4

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_01_4_161.html

OPĆINA KONAVLE
161
Na temelju članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01), članka 3., 30. i 30a. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne
novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01) i članka 19. Statuta Općine Konavle, Općinsko
vijeće Općine Konavle je na svojoj 3. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2001. g. donijelo

ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste općinskih poreza, visina stopa odnosno visina iznosa općinskih
poreza, oslobađanja od plaćanja poreza, te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o financiranju
jedinica lokalne samouprave i uprave.
Općinski porezi plaćaju se na području općine Konavle.
Članak 2.
U Općini Konavle uvode se sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak;
2. porez na potrošnju;
3. porez na kuće za odmor;
4. porez na tvrtku ili naziv;
5. porez na nekorištene poduzetničke nekretnine,
6. porez na korištenje javnih površina.
1. Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Obveznicima poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u smislu odredbe članka
37. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« broj 127/00) na području općine Konavle propisuje se
plaćanje prireza na dohodak po stopi od 7,5%.
2. Porez na potrošnju
Članak 4.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakiju i
ostala žestoka pića), piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima.
Obveznik poreza na potrošnju je svaka fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića iz stavka 1. ovog članka, odnosno cijena po kojoj
se piće prodaje u ugostiteljskom objektu.
Članak 5.
Stopa poreza na potrošnju određuje se u visini od 3% od osnovice iz članka 4. stavka 3. ove Odluke.
Članak 6.
Obveznik poreza na potrošnju dužan je predati obračun poreza na potrošnju i izvršiti uplatu poreza na
potrošnju najkasnije zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 7.
Obveznici poreza na kuće za odmor su fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski,
osim gospodarskih zgrada koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
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Članak 8.
Visina poreza na kuće za odmor određuje se u iznosu od 15,00 kuna po jednom četvornom metru
korisne površine kuće za odmor.
Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez
na kuće za odmor, nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto
gdje se kuća nalazi i korisnu površinu.
Obveznici poreza na kuće za odmor porez su dužni platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
4. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 9.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili
poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti. Obveznici poreza na tvrtku ili naziv iz stavka
1. ovog članka koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna
mjesta i sl.) obveznici su poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.
Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.
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.
Članak 10.
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.
Članak 11.
Porez na tvrtku ili naziv utvrđuje se u sljedećim godišnjim iznosima:
1. Trgovačka društva registrirana za obavljanje djelatnosti:
• poljoprivreda, ribarstvo
300,00 kn
• industrija, rudarstvo i građevinarstvo
1.000,00 kn
• trgovina
a) na malo i veliko
1.000,00 kn
b) na štandovima i tržnicama
300,00 kn
• ugostiteljstvo
a) hoteli
2.000,00 kn
b) ugostiteljski objekti
1.000,00 kn
• promet
a) zračni
2.000,00 kn
b) promet ostali
700,00 kn
• usluge s područja financiranja, osiguranja,
poslovanja s nekretninama, PTT-a i
telekomunikacija
2.000,00 kn
• poslovne jedinice (pogoni) domaćih i inozemnih
pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem izvan
općine Konavle za svaku
poslovnu jedinicu (pogon)
1.000,00 kn
2. Fizičke osobe upisane u obrtni registar:
• trgovina i ugostiteljstvo
• usluge i ostalo

700,00 kn
300,00 kn

Članak 12.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se za tekuću godinu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
Članak 13.
Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju trgovačka društva, ustanove i javna poduzeća u pretežitom
vlasništvu općine Konavle.
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5. Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine
Članak 14.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se na nekretnine namijenjene obavljanju
poduzetničke djelatnosti (proizvodni i dr. poslovni prostori) koji se ne koriste.
Pod nekorištenim poduzetničkim nekretninama iz stavka 1. ovog članka smatraju se nekretnine u
kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana.
Članak 15.
Obveznik poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine je fizička ili pravna osoba, vlasnik
nekretnine.
Članak 16.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se 10,00 kuna po četvornom metru korisne
površine poduzetničke nekretnine.
6. Porez na korištenje javnih površina
Članak 17.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine za
postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.
Članak 18.
Porez na korištenje javnih površina plaća se za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera
(kiosk, terasa, stol, štand i sl.) na:
javne zelene površine, pješačke zone, parkove, dječja igrališta, javno prometne površine zemljišta u
vlasništvu općine Konavle.
Članak 19.
Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se ovisno od namjena i vremena korištenja javne površine
u godišnjem iznosu po metru četvornom površine koja se koristi
Članak 20.
Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se u godišnjem iznosu ako se javna površina koristi za:
• postavljanje montažnog kioska
100,00 kn/m˛
• postavljanje pokretnih naprava ispred
ugostiteljskih, zanatskih i trgovačkih radnji
radi obavljanja istih radnji na otvorenom
(terase i sl.) ili za izlaganje i prodaju
ili reklamu predmeta
20,00 kn/m˛
II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka i drugih postupovnih odredaba pri plaćanju općinskih
poreza općine Konavle propisanih ovom Odlukom, shodno se primjenjuju propisi o porezu na dohodak.
Kaznene i prekršajne odredbe propisane Zakonom o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave
primjenjuju se i na obveznike plaćanja općinskih poreza propisanih ovom Odlukom.
Članak 22.
Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza, osim prireza porezu na dohodak, sukladno
odredbama ove Odluke obavlja Upravni odjel Općine Konavle.
Članak 23.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik
županije Dubrovačko-neretvanske« broj 7/99).
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002. g.
Klasa: 022-01-02-01/10
Urbroj: 2117/02-02-00-1
Cavtat, 21. prosinca 2001.
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Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Dragović, v. r.
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OPĆINA KONAVLE
2890
Na temelju članka 30. 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, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 73/08 i
25/12) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj
6/14 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće općine Konavle na 10. sjednici održanoj 12.
prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA
Članak 1.
U Odluci o općinskim porezima (»Narodne novine« broj 4/2002) u članku 2. stavak
1. briše se točka 5.
Članak 2.
Članak 3. mijenja se se i glasi:
»Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno Zakonu o porezu
na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak te ovoj Odluci.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada,
porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i
imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i
porez na dohodak od drugog dohotka.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu
o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 10% na osnovicu iz stavka 3. ovog
članka.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na
dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Konavle.«
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2015., a objavit će se u »Službenom glasniku
Općine Konavle« i »Narodnim novima«.
Klasa: 021-05/05-14/69
Urbroj: 2117/02-01-14-1
Cavtat, 12. prosinca 2014.
Predsjednik Općinskog vijeća
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2 od 2

9.1.2016. 15:27

