
 
 
 
 
 
 
R E P U B L I  K A    H R V A T S K A 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 
 
OPĆINA NIJEMCI 
 

Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI 
MB: 2549123 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:  

URBROJ: 2188/06-01-17-01 

Nijemci, _____. 2017. godine 

 

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

samoupravi(NN33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/1), 

članka 20. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16), članka 29. Statuta Općine 

Nijemci, Općinsko vijeće općine Nijemci na __. sjednici  održanoj ____ 2017.  godine 

donijelo je 

 

 

O D L U K U 

  o općinskim porezima Općine Nijemci 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Nijemci, obveznici 

plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja 

poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi: 

 1. porez na potrošnju, 

 2. porez na korištenje javnih površina. 

 

Članak 2. 
Općina Nijemci je dužna uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. 

 

II.  POREZ NA POTROŠNJU 

 

Članak 3. 

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka 

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

objektima, a koji se nalaze na području Općine Nijemci. 

 

Članak 4. 



Obveznik poreza na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja 

pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalaze na području Općine Nijemci. 

 

Članak 5. 

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je prodajna cijena pića koja 

se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu 

vrijednost. 

 

Članak6 . 

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %. 

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

mjesecu. 

 

Članak 7. 

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP - MI - PO i predaje se do 20. dana u 

mjesecu za prethodni mjesec. Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, 

prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do 

posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Poslove u vezi s utvrđivanjem i 

naplatom Poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava. 

 

II. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

 

Članak 8. 

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne 

površine na području Općine Nijemci. Obveznik poreza na korištenje javnih površina 

je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu. 

 

Članak 9. 

Pod javnom površinom smatraju se: parkovi, sajmovi, tržnice, igrališta i javne 

prometne površine, te druge javne površine na kojim se nalaze pokretni, montažni ili 

tvrdi (zidani) objekti a koji se mogu privremeno iznajmiti. 

 

Članak 10. 

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznice 

poreza iz članka 8. ove Odluke, i to:  

 

a) za kioske            20,00 kn/m2                mjesečno                     

 

b) pokretne naprave  

 

- ugostiteljska djelatnost            20,00 kn/m2           mjesečno  

 

- ostale djelatnosti                   10,00 kn/m2               mjesečno  

  

c) postavljenje ljetnih terasa         
 

- razdoblje od 01.svibnja do 31. listopada 10,00 kn/m2       mjesečno  

 

- razdoblje od 01.studenog  do 30. travnja 5,00 kn/m2       mjesečno 

 



d) zabavni sadržaji     
               

- do 30m2    50,00 kn     dnevno 

 

- do 100m2   100,00 kn dnevno 

 

-preko 100m2   300,00 kn dnevno  

 

 e) za blagdane za 1 dan (štandovi)    25,00 kn/m2       dnevno. 

 

 

Članak 11. 

Obveznici poreza iz stavka 1. ovog članka dužni su upravnom odjelu nadležnom za 

komunalne poslove dostaviti podatke o mjestu postavljanja objekata, kao i o svim 

promjenama pri postavljanju istih u roku 15 dana od dana nastanka promjene 

odnosno postavljanja istih, radi izdavanja odobrenja od strane Općinskog načelnika. 

Po izdanom odobrenju Upravni odjel ___izdaje Rješenje o porezu na korištenje javne 

površine. 

Iznimno kod jednodnevnog korištenja javne površine tijekom raznih proslava i 

manifestacija, korištenje odobrava ovlaštena osoba Općine Nijemci koja od 

korisnika/obveznika poreza na korištenje javne površine na licu mjesta, na 

propisanom obrascu,  prikuplja podatke potrebne za izdavanje rješenja. 

 

Članak 12. 

Porez na korištenje javne površine plaća se u  roku od 15 dana od dana dostave 

rješenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen. 

 

Članak 13. 

Od plaćanje poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za 

humanitarnu, kulturnu, sportsku i prosvjetno - edukativnu djelatnost i zdravstvene 

usluge te ostale manifestaciju koje su u interesu promocije Općine Nijemci. 

 

III. POREZ NA NEKRETNINE 

 

Članak 14. 

Posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Nijemci, sukladno odredbama Zakona o 

lokalnim porezima,  uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanje i naplate poreza na 

nekretnine, i ista će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine. 

 

IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE 

 

Članak 15. 

 

Poslove u svezi  utvrđivanja i naplate poreza na korištenje javnih površina obavljat će 

nadležni upravni odjel Općine Nijemci. 

 

 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 



 

Članak 16. 

Kaznena i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom 

postupku propisanom Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima 

jednako se primjenjuju i za poreze propisanim ovom Odlukom. 

 

Članak 17. 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od objave u „Službenom vjesniku 

VSŽ“. 

 

 

 

Članak 18. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine 

Nijemci KLASA: 410-01/10-01/02; URBROJ: 2188/06-01-10-1 od 8.11.2012.g. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu 

davanja javnih površina na privremeno korištenje KLASA: 94401/10-01/02; 

URBROJ: 2188/06-01-10-1 od 30.12.2010.g. kao i  Odluka o naknadama za 

korištenje javnih površina KLASA: 363-01/12-10/20; URBROJ: 2188/06-01-12-1 od 

8.11.2012.g. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                Krunoslav Marijanović 
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