
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO  
Općinsko vijeće 
 
Temeljem članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne Novine“ broj 115/16) i 
članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/13, 3/13 i 6/17), 
Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj sjednici održanoj dana 24. listopada 2017. godine 
donosi 
 

O D L U K U 
o  

porezima Općine Preko 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju općinski porezi temeljem kojih se ostvaruju prihodi koji pripadaju 
Općini Preko, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i 
plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.  

II. VRSTE POREZA 

Članak 2. 

Općinski porezi su: 
1. Porez na potrošnju, 
2. Porez na kuće za odmor. 

 
 
 

1. POREZ NA POTROŠNJU 

Članak 3. 

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija, žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih 
vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaćaju pravne i fizičke osobe koje 
na području Općine Preko pružaju ugostiteljske usluge. 

Članak 4. 

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, 
a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.  

Porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke, plaća se po stopi od 1,5 % na osnovicu iz 
prethodnog stavka ovog članka za gospodarske subjekte koji djelatnost obavljaju tijekom cijele 
godine. 

Za gospodarske subjekte koji djelatnost obavljaju sezonski porez na potrošnju iz članka 3. ove 
Odluke, plaća se po stopi od 3 % na osnovicu iz stavka  1. ovog članka. 
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Članak 5. 

Obveznik poreza na potrošnju dužan je iskazati utvrđenu obvezu poreza na potrošnju na 
Obrascu PP-MI-PO i predati ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, Upravnom odjelu 
za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), 
pojedinačno za svaki poslovni prostor. 

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni 
mjesec, u korist Proračuna Općine Preko. 

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za 
utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju. 

Članak 6. 

Nadzor nad utvrđivanjem, obračunavanjem, naplatom i ovrhom poreza na potrošnju obavlja 
Upravni odjel. 

 

2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 

Članak 7. 

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na 
području Općine Preko, godišnje za svaku kalendarsku godinu. 
 

Članak 8. 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili 
sezonski. 

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih 
strojeva, oruđa i drugog pribora. 

Članak 9. 

Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor, u smislu odredbe prethodnog članka ove 
Odluke, podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se 
utvrđuje porez na kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da 
li se radi o jednokratnom ili periodičnom korištenju te o tome gdje je prijavljeno prebivalište. 

Ako je kuća za odmor stečena u vlasništvo nakon 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, 
plaća se razmjerni dio poreza prema broju mjeseci preostalih do kraja tekuće godine. 
 

Članak 10. 

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu  odredbi članka 8. i 9. ove Odluke, 
uvjerenje o prebivalištu nadležni Upravni odjel Općine neće uzeti kao jedini relevantan dokaz 
o činjenici da se kuća za odmor koristi za stalno stanovanje, već će provesti postupak 
dokazivanja da se u kući za odmor uistinu i živi. Postupak dokazivanja provodi se putem: izjava 
svjedoka, izjava o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, dokazivanje utroška vode 
i električne energije tijekom cijele godine, mogućnosti putovanja s posla i na posao, mjesta gdje 
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se primaju poštanske pošiljke i na druge načine, a sve prema odredbama Zakona o općem 
upravnom postupku. 
 
 
 

Članak 11. 

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. 

Činjenicu starosti i trošnosti, odnosno stanje i stupanj useljivosti određene kuće za odmor po 
zahtjevu stranke utvrđuju službenici Upravnog odjela. 

Ako se utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da kuća nije podobna za stanovanje odnosno da 
zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanara, vlasnik kuće će se osloboditi 
plaćanja poreza za tekuću godinu. 

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuću koja nema minimalne sanitarne uvjete. 
 

Članak 12. 

Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom 
području Općine Preko.   

Članak 13. 

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom Upravnom odjelu dostaviti podatke o 
kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu 
najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 30 dana od dana 
nastanka promjene koja utječe na utvrđivanje poreza.  

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi nadležni Upravni odjel.  
Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja. 
 
 

III.  PROVEDBENE ODREDBE 

Članak 15. 

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza iz članka 2. ove Odluke obavlja 
nadležan upravni odjel Općine Preko. 

Ukoliko porezni obveznik utvrđenu poreznu obvezu poreza ne plati u propisanom roku, 
obračunavaju mu se zakonske zatezne kamate od dana dospijeća obveze pa sve do dana naplate 
duga. 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 16. 

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, prekršajni 
postupak, kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona. 
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Članak 17. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima („Službeni 
glasnik Općine Preko“ broj 5/01 i 3/05). 

 
Članak 19. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Preko“. 

 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O 
 
 
 

       
KLASA: 410-01/17-01/06  
UR.BROJ: 2198/13-01/1-17-1 
Preko, 24. listopada  2017. godine                              

 
 
 
 
 

Predsjednica Općinskog vijeća  
   
 

     Ingrid Melada, prof. , v.r. 
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