
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE    

                                                                                                                  
KLASA: 410-01/18-01/05 

URBROJ: 2133/09-01-18-01 

Generalski Stol, __ ožujka 2018. godine 

 

Na temelju članka 42. Stavak 1.Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17) te članka 

33. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/13) Općinsko vijeće na 05. sjednici 

održanoj ___ ožujka 2018. godine donosi 

  

 

                                                                ODLUKU  

                                       o lokalnim porezima Općine Generalski Stol  

 

I  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koje pripadaju Općini Generalski Stol, obveznici 

plaćanja, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza. 

 

II  VRSTE POREZA 

Članak 2. 

 

Porezi Općine Generalski Stol su: 

    1. Porez na potrošnju 

    2. Porez na kuće za odmor. 

                                                                            

Članak 3. 

 

(1) Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija, žestoka pića), 

prirodnih i specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. 

(2) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske 

usluge. 

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

objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. 

(4) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% a obračunava se mjesečno. 

(5) Utvrđenu poreznu obvezu porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje 

ga do 20.dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik 

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

 

 

                                                       



                                                                     Članak 4. 

 

(1) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor 

a nalaze se na području Općine Generalski Stol. 

(2) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi 

povremeno ili sezonski. 

(3) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog 

ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. 

(4) Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15 kn/m
2 

korisne površine kuće za 

odmor. 

(5) Obveznici poreza na kuće za odmor obvezni su do 31.ožujka godine za koju se 

utvrđuje porez nadležnom poreznom tijelu dostaviti potrebne podatke za razrez 

poreza. 

(6) Porez na kuće za odmor plaća se godišnje po dostavljenom rješenju. 

 

III  PROVEDBENE ODREDBE 

 

                                                                   Članak 5. 

 

(1) Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe lokalnih poreza Općine 

Generalski Stol prenose se na Poreznu upravu, područni ured Duga Resa. 

(2) Za obavljanje poslova iz stavka 1.ovog članka Poreznoj upravi pripada naknada u 

iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda. 

 

                                                                   Članak 6. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Generalski Stol. 

 

                                                                    Članak 7. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima od 26.ožujka 

2002.godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima od 09.ožujka 

2005.godine. 

 

 

 

                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća:                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                    Ivan Škrtić 


