
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17), članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16, 

101/17) i članka 31. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 02/13, 03/18), 

Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 29. prosinca 2018. godine 

donosi: 

ODLUKU 

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE VRSI 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, stope, visina, te način obračuna i plaćanja općinskih 

poreza koji su vlastiti izvori prihoda Općine Vrsi (u daljnjem tekstu Odluka). 

Općinski porezi plaćaju se za područje Općine Vrsi, u skladu sa Zakonom o lokalnim 

porezima i prema Ovoj Odluci. 

II. VRSTE POREZA 

Članak 2. 

Ovom odlukom propisuju je sljedeći općinski porezi: 

1. Porez na kuće za odmor 

2. Porez na potrošnju 

III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 

Članak 3. 

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe  koje su vlasnici kuća za odmor. 

Pod vlasnicima kuće za odmor podrazumijevaju se vlasnik objekta odnosno suvlasnik i 

izvanknjižni vlasnik. 

Univerzalni pravni sljednik u cijelosti preuzima pravni položaj pravnog prednika, osim 

obveza po osnovi izrečenih novčanih kazni pravnom predniku. 

Nasljednici su dužni platiti obveze iz porezno-dužničkog odnosa do visine vrijednosti 

naslijeđene imovine, osim obveza po osnovi izrečenih kazni ostavitelju. 

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski. 

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj 

poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. 

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor. 

Članak 4. 

Obveznici poreza na kuću za odmor dužni su do 31. ožujka godine za koju se razrezuje 

porez dostaviti nadležnom tijelu za razrez poreza podatke o kućama za odmor, koji se odnose 

na mjesto gdje se nalaze ti objekti i korisnu površinu kao i druge podatke potrebne za razrez 

poreza na kuću za odmor, a poglavito promjenu vlasništva, uspostavu suvlasništva, te promjene 

vezane za povećanje ili smanjenje korisne površine. 

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju 

poreza. 

Članak 5. 



Pod korisnom površinom podrazumijeva se ukupna podna površina stana ili druge 

samostalne prostorije, umanjena za širinu zidova koji je prekidaju, a uvećana za površinu lođa, 

balkona, terasa i garaža. 

Vlasnicima kuće za odmor koji imaju ishodovano rješenje o uvjetima građenja ili rješenje 

o izvedenom stanju korisna površina za izračun poreza iz st. 1. ovog članka odrediti će se 

sukladno projektnoj dokumentaciji na temelju koje je takav upravni akt izdan, ukoliko takva 

površina ne odstupa od stvarnog stanja. 

Vlasnicima kuće za odmor koji nemaju ishodovano rješenje o uvjetima građenja ili rješenje 

o izvedenom stanju korisna površina izračunati će se u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna 

površine i obujma u projektima zgrade („Narodne novine“ br. 90/10). 

Korisnu površinu utvrđuje mjerenjem komunalni redar, o čemu isti sastavlja zapisnik, 

kojemu prilaže fotografiju objekta, dokaz o vlasništvu, ortofoto te izvadak iz katastra. 

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi podatke za razrez poreza, nadležni Upravni odjel 

koristiti će podatke iz službenih evidencija Općine i tvrtki u vlasništvu Općine Vrsi, te će radi 

utvrđivanja točnosti stvarnog stanja provesti dodatne postupke dokazivanja statusa kuće za 

odmor. 

Članak 6. 

Porez na kuću za odmor ne plaća se na kuće koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja 

i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) i za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici 

i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

koja služe sa smještaj djece do 15 godina starosti. 

IV. POREZ NA POTROŠNJU 

Članak 7. 

Obveznik poreza na potrošnju je prana i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. 

Članak 8. 

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i 

žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim 

objektima. 

Članak 9. 

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim 

objektima umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost. 

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. 

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz prethodnog stavka 

porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje se do 20. dana u mjesecu za prethodni 

mjesec. Obveznik je utvrđenu obvezu dužan platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni 

mjesec. 

Obrazac iz stavka 3. ovog članka podnosi se pojedinačno za svaki poslovni prostor. 

V. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA 

Članak 10. 

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, i naplate lokalnih poreza propisanih člankom 

2., točka 1. obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi. 

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, i naplate lokalnih poreza propisanih člankom 

2., točka 2. za Općinu Vrsi obavlja Porezna uprava Područni ured Zadar, Ispostava Zadar, Ante 

Starčevića 9, Zadar. Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz ovog članka pripada naknada u 



iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda. Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni 

mjesec, Općini Vrsi dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima. 

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih 

prihoda da naknadu Poreznoj upravi iz prethodnog stavka obračuna i uplati u državni proračun 

i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec. 

Na postupak utvrđivanja poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak 

kao i sve postupovne radnje primjenjuje se Zakon o lokalnim porezima i odredbe Općeg 

poreznog zakona. 

Članak 11. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezu na kuće za odmor, 

(„Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 3/10) i Odluka o porezu na potrošnju („Službeni glasnik 

Općine Vrsi“ br. 3/10). 

Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vrsi“. 
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