
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 TVRTKU ODNOSNO NAZIV 

 

 

Ĉlanak 1. 

Obveznici plaćanja poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fiziĉke osobe koje su obveznici 

poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, a imaju 

sjedište odnosno poslovnu jedinicu na podruĉju općine Vrsi. 

 

 

Ĉlanak 2. 

Osobe iz ĉl. 1. ove Odluke koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, 

pogone, radionice, prodajna mjesta), obveznici su plaćanja poreza na tvrtku za svaku 

poslovnu jedinicu. 

 

Ĉlanak 3. 

Porez na tvrtku odnosno naziv plaća se u godišnjem iznosu po svakoj tvrtki ili nazivu zavisno 

o vrsti djelatnosti: 

 

Oznaka djelatnosti        iznos u kunama 

 

- pravne osobe (trg. društva) iz drvopreraĊivaĉke djelatnosti            1.040,00 

- pravne osobe (trg. društva) iz djelatnosti graĊevinarstva               1.755,00 

- pravne osobe (trg. društva) iz djelatnosti trgovine              1.560,00 

- pravne osobe (trg. društva) iz podruĉja ugostiteljstva i turizma                 1.690,00 

- pravne osobe (trg. društva) koje obavljaju ostale uslužne djelatnosti                  1.430,00 

- pravne osobe (trg. društva) koje se bave prodajom naftnih derivata                   1.950,00 

- pravne osobe koje obavljaju obrtniĉke djelatnosti                       700,00 

- pravne osobe koje se bave bankarskim i ostalim fin. Obvezama                         2.080,00 

- pravne osobe iz oblasti zdravstva         910,00 

- ostale nespomenute djelatnosti         910,00 

 

 

Ĉlanak 4. 

Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku. 

 

 

Ĉlanak 5. 

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je naziv tvrtke i svaku drugu promjenu od utjecaja 

na osnovicu i visinu poreza prijaviti nadležnoj službi porezne uprave u roku od 15 dana od 

dana upisa odnosno nastale promjene. 

       

 

 



Ĉlanak 6. 

Kaznene i prekršajne odredbe propisane Zakonom o financiranju jedinica lokalne uprave i 

samouprave primjenjuju se i na plaćanja poreza na potrošnju. 

 

 

Ĉlanak 7. 

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

a primjenjuje se od 01. sijeĉnja 2011. god. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezu na tvrtku odnosno naziv 

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

 

 

Klasa: 410-01/10-01/08 

Urbroj: 2198/34-01-10-1 

Vrsi, 15. rujna 2010. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI     

                   Predsjednik: 

              Marijo Radobuljac 

           


