
Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (N.N. br. 115/2016) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 7/13) Općinsko vijeće općine Oriovac na 
2.sjednici održanoj dana  05.07.2017.godine donosi

ODLUKU 
o općinskim porezima

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uvode se općinski porezi koji su vlastiti izvor prihoda općine Oriovac.

Članak 2.

Općinski porezi plaćaju se na području općine Oriovac (naselja: Radovanje, Oriovac, Kujnik, Malino, 
Lužani, Ciglenik, Bečic, Pričac, Živike i Slavonski Kobaš) prema Zakonu o financiranju lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i prema ovoj Odluci.

Članak 3.

Općina Oriovac uvodi slijedeće poreze:
1.porez na potrošnju
2. porez na kuće za odmor
3. porez na korištenje javnih površina
4. porez na nekretnine

Članak 4.

Ovom odlukom utvrđuju se stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja.

1. POREZ NA POTROŠNJU
Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala žestoka pića) prirodnih 
vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 6.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 5. ove Odluke jest svaka pravna i fizička osoba koja pruža 
ugostiteljske usluge.

Članak 7.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića po kojoj se piće prodaje u ugostiteljskim 
objektima, smanjena za zakonom utvrđene poreze. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, te 
piva plaća se po stopi 3%.

2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Članak 8.

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

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, 
oruđa i drugog pribora.



Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini 5,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće koje se ne mogu koristiti.
Kućama za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristit zbog ratnih 
razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i 
izbjeglice.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

3. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 12.

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

Porez na korištenje javnih površina plaća se samo za vrijeme dok obveznik poreza, odnosno 
korisnik javnih površina iste koristi odnosno prigodno  (kirvaj, sajmovi i sl.)

1. Porez na korištenje javnih površina plaćaju sve fizičke i pravne osobe koje koriste javne 
površine kako slijedi:

a) za nepokretne objekte 2,00 kn/m² mjesečno
b) za pokretne objekte 8,00 kn/m² mjesečno
c) za nepokretne objekte u perivojima 800,00 kn/m² mjesečno

4. POREZ NA NEKRETNINE
Članak 13.

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, urediti će se sva 
pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Općina Oriovac će poslove utvrđivanja, evidentiranja nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih 
poreza posebnom odlukom prenijeti na Poreznu upravu.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno 
naplaćenih prihoda.

Članak 15.

Na prekršaje koje suprotno odredbama ove Odluke učine fizičke i pravne osobe, primijenit će se 
prekršajne odredbe propisane Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 16.

Odredbe točke 2. Porez na kuće za odmor prestaju važiti 1.01.2018. godine.



Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije br. 13/2001).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/17-01/61
Urbroj: 2178/10-01-17-1

Oriovac,  05.07.2017.godine.     
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