
Na osnovi ĉlanka 42. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju 

lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" br. 59/01.) i ĉlanka 3. stavak 4. i 5. Zakona o 

Poreznoj upravi ("Narodne novine" br. 67/01.), Općinsko vijeće Općine Vrsi na 8. sjednici 

održanoj 15. rujna 2010. godine, donosi: 

 

 

ODLUKU 

O POREZU NA NEKORIŠTENE PODUZETNIĈKE NEKRETNINE 

 

Ĉlanak 1. 

Ovom odlukom utvrĊuje se obveza plaćanja poreza za proizvodne i druge poslovne prostore 

koji se ne koriste za obavljanje djelatnosti odnosno u kojima se djelatnost ne obavlja najmanje 

godinu dana. 

 

 

Ĉlanak 2. 

Porez iz st. 1. ove Odluke plaća fiziĉka ili pravna osoba koja je vlasnik proizvodnog i drugog 

poslovnog prostora. 

 

 

Ĉlanak 3. 

Osnovica poreza je korisna površina proizvodnog i drugog poslovnog prostora izražena u 

ĉetvornim metrima. 

 

 

Ĉlanak 4. 

Porez se plaća u godišnjem iznosu od 13,00 kuna po ĉetvornom metru korisne površine 

proizvodnog i drugog poslovnog prostora. 

 

 

Ĉlanak 5. 

Porez se ne plaća u sluĉaju ako se proizvodni i drugi poslovni prostori ne mogu koristiti radi 

više sile odnosno prirodnih nepogoda, duže od 6 mjeseci godišnje. 

      

 

Ĉlanak 6. 

Porez se plaća  u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrĊivanju poreza. 

 

 

Ĉlanak 7. 

Obveznici plaćanja ovog poreza dužni su do 31. ožujka tekuće godine prijaviti svoju obvezu 

upravnom tijelu nadležnom za razrez poreza. 

 

 

Ĉlanak 8. 

Novĉanom kaznom od 25.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fiziĉka osoba koja ne dostavi 

podatke za utvrĊivanje poreza na nekorišteni proizvodni ili drugi poslovni prostor. 

 

 

       



Ĉlanak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi", 

a primjenjuje se od 01. sijeĉnja 2011. godine. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezu na nekorištene poduzetniĉke 

nekretnine ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 16/06).  

 

 

Klasa: 410-01/10-01/07 

Urbroj: 2198/34-01-10-1 

Vrsi, 15. rujna 2010. 
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