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17.
Na	temelju	članka	42.	i	članka	67.	Zakona	o	lokalnim	po-
rezima	(“Narodne	novine”,	broj	115/16.)	i	članka	35.	Sta-
tuta	Općine	Viškovo	(“Službene	novine	Primorsko-goran-
ske	županije”	br.	25/09.,	6/13.,	15/13.,	33/13.	i	14/14.,	te	
“Službene	novine	Općine	Viškovo”	broj	3/14.),	Općinsko	
vijeće	Općine	Viškovo	na	32.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	
2017.	godine	donijelo	je

Odluku 
o općinskim porezima Općine Viškovo

1.	Temeljne	odredbe

Članak	1.

Ovom	Odlukom	 uređuje	 se	 sustav	 utvrđivanja	 i	 naplate	
općinskih	poreza	koji	su	izvor	financiranja	Općine	Viško-
vo.

2.	Općinski	porezi

Članak	2.

Općinski	porezi	koje	Općina	Viškovo	uređuje	ovom	Od-
lukom	su:
1.	porez	na	potrošnju
2.	porez	na	kuće	za	odmor
3.	porez	na	korištenje	javnih	površina.

2.1.	Porez	na	potrošnju

Članak	3.

Porez	na	potrošnju	plaća	se	na	potrošnju	alkoholnih	pića	
(vinjak,	rakija	i	žestoka	pića),	prirodnih	vina,	specijalnih	
vina,	piva	i	bezalkoholnih	pića	u	ugostiteljskim	objektima	
na	području	Općine	Viškovo.

Obveznik	 poreza	 na	 potrošnju	 je	 pravna	 i	 fizička	 osoba	
koja	pruža	ugostiteljske	usluge	na	području	Općine	Viš-
kovo.

Članak	4.

Osnovicu	 poreza	 na	 potrošnju	 čini	 prodajna	 cijena	 pića	
koje	 se	 proda	 u	 ugostiteljskim	 objektima,	 a	 u	 koju	 nije	
uključen	porez	na	dodanu	vrijednost.

Porez	na	potrošnju	plaća	se	po	stopi	od	3%	od	utvrđene	
osnovice.

Članak	5.

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

Utvrđenu	obvezu	poreza	na	potrošnju	za	obračunsko	raz-

doblje	 iz	 prethodnog	 stavka	 ovoga	 članaka	 porezni	 ob-
veznik	prijavljuje	na	propisanom	obrascu kojeg	je	dužan	
predati	 nadležnom	 upravnom	 tijelu	 Općine	 Viškovo	 do	
20.	dana	u	mjesecu	za	prethodni	mjesec,	pojedinačno	za	
svaki	ugostiteljski	objekt.	

Utvrđenu	obvezu	porezni	obveznik	dužan	je	platiti	do	po-
sljednjeg	dana	u	mjesecu	za	prethodni	mjesec.

2.2.	Porez	na	kuće	za	odmor

Članak	6.

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

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

Kućom	za	odmor	u	smislu	ove	Odluke	ne	smatraju	se	gos-
podarstvene	zgrade	koje	služe	za	smještaj	poljoprivrednih	
strojeva,	oruđa	i	drugog	pribora.

Članak	7.

Porez	 na	 kuće	 za	 odmor	 plaća	 se	 u	 iznosu	 od	 12,00	 kn	
godišnje	 po	 četvornom	metru	 korisne	 površine	 kuće	 za	
odmor.

Članak	8.

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.

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	vla-
sništvu	 jedinica	 lokalne	 i	 područne	 (regionalne)	 samou-
prave	koja	služe	za	smještaj	djece	u	dobi	do	15	godina.

Članak	9.

Obveznici	poreza	na	kuće	za	odmor	dužni	su	do	31.	ožuj-
ka	godine	za	koju	se	razrezuje	porez	podnijeti	prijavu	po-
reza	nadležnom	upravnom	tijelu	Općine	Viškovo.	

Podatke	 o	 kućama	 za	 odmor	 potrebne	 za	 razrez	 poreza,	
odnosno	isprave	i	dokaze	koje	je	obveznik	dužan	dostaviti	
uz	prijavu	poreza	iz	prethodnog	stavka,	utvrđuje	nadležno	
upravno	tijelo	Općine	Viškovo	u	sadržaju	na	obrascu	pri-
jave	poreza.

Obveznik	poreza	na	kuću	za	odmor	dužan	je	prijaviti	pro-
mjenu	 činjenica	 koje	 utječu	 na	 donošenja	 rješenja	 o	 ra-
zrezu	poreza	kuća	na	odmor	nadležnom	upravnom	tijelu	
Općine	Viškovo.

Porez	na	kuće	za	odmor	plaća	se	u	roku	15	dana	od	dana	
dostave	rješenja	nadležnog	upravnog	tijela	Općine	Viško-
vo	o	razrezu	poreza.	
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2.3.	Porez	na	korištenje	javnih	površina

Članak	10.

Javnom	površinom	u	smislu	ove	Odluke	smatraju	se	povr-
šine	u	vlasništvu	Općine	Viškovo	koje	su	po	svojoj	naravi	
namijenjene	javnoj	uporabi,	kao	i	površine	kojima	uprav-
lja	Općina	Viškovo	sukladno	propisima,	a	koje	neposred-
no	 graniče	 s	 površinom	 ili	 objektom	 nad	 kojima	 pravo	
vlasništva	ili	korištenja	ima	obveznik	poreza	na	korištenje	
javnih	površina.

Članak	11.

Obveznici	poreza	na	korištenje	javnih	površina	su	pravne	
i	fizičke	osobe	kojima	je	odobreno	korištenje	javne	povr-
šine	iz	članka	10.	ove	Odluke.

Obveznici	poreza	na	korištenje	javnih	površina	su	i	pravne	
i	fizičke	osobe	koje	koriste	ili	su	koristile	javnu	površinu	
iz	članka	10.	ove	Odluke	bez	odobrenja.

Obveznik	poreza	na	korištenje	javnih	površina	iz	prethod-
nog	 stavka	ovog	članka	dužan	 je	platiti	 iznos	poreza	 za	
proteklo	razdoblje	korištenja	javne	površine	bez	odobre-
nja	 u	 visini	 od	 šest	mjesečnih	 iznosa	poreza	na	korište-
nje	javnih	površina	utvrđenog	u	skladu	s	odredbama	ove	
Odluke.

Članak	12.

Porez	na	korištenje	javnih	površina	plaća	obveznik	poreza	
na	korištenje	javnih	površina	u	iznosu	od	3,00	kn	mjeseč-
no po	četvornom	metru	javne	površine	koju	koristi.	

Za	korištenje	javne	površine	u	trajanju	kraćem	od	mjesec	
dana	porez	na	korištenje	javnih	površina	plaća	se	u	visi-
ni	ukupnog	mjesečnog	iznosa	poreza	na	korištenje	javnih	
površina	utvrđenog	u	skladu	s	odredbama	ove	Odluke.

Članak	13.

O	 korištenju	 javne	 površine	 iz	 članka	 10.	 ove	 Odluke	
odlučuje	Općinski	 načelnik	 na	 temelju	 pisanog	 zahtjeva	
podnositelja.

Sadržaj	zahtjeva,	rokovi	podnošenja	zahtjeva	te	isprave	i	
dokaze	koje	je	podnositelj	dužan	priložiti	uz	zahtjev	utvr-
đuje	nadležno	upravno	tijelo	Općine	Viškovo.

Članak	14.

Porez	 na	 korištenje	 javnih	 površina	 plaća	 se	 na	 temelju	
rješenja	o	porezu	na	korištenje	javnih	površina	nadležnog	
upravnog	tijela	Općine	Viškovo	u	roku	15	dana	od	dana	
dostave	rješenja.

Porezni	obveznik	koji	ne	plati	porez	na	korištenje	javnih	
površina	u	 roku	 iz	prethodnog	stavka	ovog	članka,	 iste-
kom	roka	gubi	pravo	korištenja	javne	površine.	

Članak	15.

Porez	na	korištenje	javnih	površina	ne	plaća	se	za	korište-
nje	javnih	površina	za	koju	se	plaća	naknada	za	korište-
nje	Općini	Viškovo	ili	druga	naknada	temeljem	posebnog	
ugovora.

3.	Zajedničke	odredbe

Članak	16.

Poslove	 razreza,	 obračuna,	 naplate	 i	 nadzora	 općinskih	
poreza	obavlja	nadležno	upravno	tijelo	Općine	Viškovo.

4.	Prijelazne	i	završne	odredbe

Članak	17.	

Postupci	utvrđivanja	poreza	na	potrošnju,	poreza	na	tvrtku	
ili	naziv	i	poreza	na	kuće	za	odmor	započeti	do	dana	stu-
panja	na	snagu	ove	Odluke	završit	će	se	prema	odredbama	
Zakona	o	financiranju	jedinica	lokalne	i	područne	(regio-
nalne)	samouprave	(“Narodne	novine”	br.	117/93,	69/97,	
33/00,	 73/00,	 127/00,	 59/01,	 107/01,	 150/02,	 147/03,	
132/06,	26/07,	73/08,	25/12,	147/14	i	100/15)	i	odredba-
ma	Odluke	o	porezima	Općine	Viškovo	(“Službene	novi-
ne	Primorsko-goranske	županije”	broj:	10/10).

Postupci	 utvrđivanja	 poreza	 na	 kuće	 za	 odmor	 započeti	
po	 Zakonu	 o	 lokalnim	 porezima	 (“Narodne	 novine”	 br.	
115/16)	i	ovoj	Odluci,	a	koji	nisu	dovršeni	do	1.	siječnja	
2018.	godine	dovršit	će	se	po	odredbama	Zakona	o	lokal-
nim	porezima	i	odredbama	ove	Odluke.

Članak	18.

Odredbe	članka	6.,	7,	8.	i	9.	ove	Odluke	prestaju	važiti	1.	
siječnja	2018.	godine.

Članak	19.

Danom	stupanja	na	snagu	ove	Odluke	prestaje	važiti	Od-
luka	o	porezima	Općine	Viškovo	(“Službene	novine	Pri-
morsko-goranske	županije”	broj:	10/10).

Članak	20.

Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	objave,	
a	objavit	će	se	u	“Službenim	novinama	Općine	Viškovo”.
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