
REPUBLIKA HRVATSKA        
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SV. LOVREČ 
 
Općinsko vijeće 
 
Klasa: 410-01/01-01-7 
Ur.br.2167/04-01-02-1 
Sv. Lovreč, 20.prosinac 2001. 
 
 
 Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (N.N. 117/93, 
69/97, 33/00, 73/00 i 127/00), članka 24. i 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
financiranju  jedinica lokalne samouprave i uprave (N.N. 59/01) i članka  21. Statuta Općine Sv. 
Lovreč (Službeni glasnik Grada Poreča 8/01), Općinsko vijeće  Općine Sv. Lovreč dana  20. 
prosinca 2001. godine, donosi 
 
 

 
O D L U K U 

o 
općinskim porezima 

 
 
I.OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 
 
 
 Ovom Odlukom uvode se općinski porezi koji su vlastiti izvor prihoda općine  Sv.Lovreč. 
 
 

Članak 2. 
 
 
 Općinski porezi plaćaju se na području općine Sv. Lovreč prema Zakonu o financiranju 
lokalne i područne (regionalne ) samouprave i prema ovoj Odluci. 
 
 
II.VRSTE POREZA 

Članak 3. 
 
 Općini Sv. Lovreč  pripadaju slijedeći općinski porezi: 
 
1. porez na potrošnju 
2. porez na kuće za odmor 
3. porez na nekorištene poduzetničke nekretnine 
4. porez na tvrtku ili naziv 
5. porez na korištenje javnih površina 
 



 2. POREZ NA POTROŠNJU   
    

Članak 4. 
 
 Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića ( sve vrste vina i žestokih pića), 
piva i bezalkoholnih pića (sokovi, juice, mineralne vode) osim kave i čaja. 
 
      
 
 

Članak 5. 
 

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je svaka fizička i pravna osoba koja pruža 
ugostiteljske usluge. 
 Osnovica za plaćanje poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića (bez PDV-a) koja se 
proda u ugostiteljskim objektima.   
 Porez  na potrošnju plaća se po stopi od 3%.   
 

Članak 6. 
 
 Obveznik poreza na potrošnju isti obračunava i plaća do posljednjeg dana u mjesecu za 
prethodni mjesec, na način propisan  Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. 
 
 
 2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 
 

Članak 7. 
 
 Porez na kuće za odmor plaćaju fizičke i pravne osobe koje se vlasnici kuće za odmor. 
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski. 
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarski objekti. 
Porez se plaća godišnje u visini 15 kn/m2 korisne površine kuće za odmor. 
 Općinsko vijeće može osloboditi vlasnika od plaćanja poreza na kuću za odmor iz 
gospodarstvenih ili socijalnih razloga. 
  
  
  
    
 3. POREZ  NA NEKORIŠTENE PODUZETNIČKE NEKRETNINE 
 

Članak 8. 
 
 Porez na nekorištene poduzetničke nekrtnine  plaća se na nekretnine  namijenjene obavljanju 
poduzetničke djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni prostori) koji se ne koriste. 
 Nekorištenje poduzetničkim nekretninama smatra se ne obavljanje djelatnosti u istima za 
period od godinu dana i duže. 
 Obveznik poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine je fizička ili pravna osoba, vlasnik  
nekretnina. 
 
 



 Članak 9. 
 
 Osnovica poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine  je korisna površina nekretnine 
izražena u četvornim metrima. 
           Porez se plaća u visini od 15 kn/m2 korisne površine godišnje, u roku od 15 dana od dana 
dostave rješenja o  utvrđivanju poreza.  
 Privremeno oslobođen od plaćanja poreza na nekorištene nekretnine može biti vlasnik ako je 
nekretnina pretrpjela štetu (požar i sl.). 
 
 
 4. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV 
 

Članak 10. 
 
 Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju godišnje, pravne i fizičke osobe koje su obveznici 
poreza i registrirane za obavljanje djelatnosti, kako slijedi: 
        

1. Pravne i fizičke osobe iz područja financija, osiguranja i poslovanja s nekretninama 
2.000,00 kn/god. 

2. Pravne i fizičke osobe iz područja ugostiteljstva, turizma i trgovine  1.500,00 kn/god 
3. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu uslužnu i privrednu djelatnost 1000,00 

kn/god. 
           4.   Pravne i fizičke osobe koje nisu obuhvaćene točkama 1-3 ovog članka   500,00   
                 kn/god. 
 
 Poslovne jedinice u sastavu pravne ili fizičke osobe ( pogoni, prodavaonice) plaćaju 50% 
propisanog poreza na tvrtku odnosno na naziv. 
 
 

Članak 11. 
 
 Tvrtkom odnosno nazivom u smislu članka 10. ove odluke smatra se ime pravne ili fizičke 
osobe pod kojim poduzeće ili radnja posluje. 
 Porez na tvrtku odnosno naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je 
porez na tvrtku odnosno naziv utvrđen. 
 Ako se tvrtka ili naziv upiše u registar tijekom godine, plaća se razmjerni dio poreza  iz 
članka 10. ove odluke. 
 Pravne osobe koje u tekućoj godini nisu bile aktivne tj. nisu ostvarile promet preko žiro 
računa oslobađaju se plaćanja poreza na tvrtku ili naziv. 
 
 
 5. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA  
 
 

Članak 12. 
 
 
 Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne 
površine. 
Pod javnim površinama smatraju se: trgovi, parkovi, igrališta, sajmišta i javno prometne površine. 



Porez na korištenje javnih površina ovisi o veličini štandova, kioska i ostalih pokretnih objekata  te 
površini terasa i duljini korištenja.  
 Detaljnu razradu davanja na korištenje (visinu, uvjete i način plaćanja poreza za korištenje 
javnih površina)  Općinsko vijeće će propisati posebnom odlukom. 
 
 
III.PROVEDBENE ODREDBE  
 

Članak 13. 
 
 
 Općina Sveti Lovreč poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi 
naplate općinskih poreza propisanih člankom 3. točkama 1-4 ove odluke može ugovorom prenijeti 
na druga državna ili regionalna tijela uz naknadu ili ih samostalno obavljati. 
 
  
IV. ZAVRŠNE ODREDBE  
 
 

Članak 14. 
 
 Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima Općine Sv. Lovreč 
klasa:410-01/96-01-1, Ur.br. 2167/04-96-02-1 od 22.03.1996. (Sl.glasnik Grada Poreča br 2/96.).  
 
 
      
         Članak 15. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 
Poreča" a primjenjuje se od 01.01.2002. godine. 
 
 
 
   
                           PREDSJENIK 
                                          OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
          Branko Zgrablić   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPUBLIKA HRVATSKA        
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SV. LOVREČ 
 
Općinsko vijeće 
 
Klasa: 410-01/04-01-2 
Ur.br.2167/04-04-02-1 
Sv. Lovreč, 6.svibanj, 2004. 
 
 
 
 Na temelju članka 30. i članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i 
uprave (N.N. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00 i 127/00), članka 41. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o financiranju  jedinica lokalne samouprave i uprave (N.N. 59/01) te članka  21. Statuta 
Općine Sv. Lovreč (Službeni glasnik Grada Poreča 8/01), Općinsko vijeće  Općine Sv. Lovreč dana  
6.svibnja 2004. godine, donosi 
 

 
 

O D L U K U 
o 

prirezu poreza na dohodak 
 
 

Članak 1. 
 
 Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Sveti 
Lovreč na osnovu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave, 
Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak. 

 
 

Članak 2. 
 

 Osnovica za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak. 
 
 

Članak 3. 
 

 Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 1% od utvrđene osnovice. 
 
 

Članak 4. 
 

 Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna 
uprava. 
 
 



Članak 5. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ a 
primjenjuje se od 01.06.2004. godine. 
 Ova Odluka objavljuje se i u „Službenom glasniku Grada Poreča. 
 
 
 
       PREDSJEDNIK 
                       OPĆINSKOG VIJEĆA  
 
 
 
 
       Branko Zgrablić 


