
              
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 410-01/22-01/1 

URBROJ: 2133-13-1-22-  

Josipdol, __. ožujka 2022.  

 

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (''Narodne novine'', broj 115/16 i 

101/17) i članka 30. Statuta Općine Josipdol  (Glasnik Karlovačke Županije broj: 12/21 i 40/21) 

Općinsko  vijeće na svojoj __. sjednici, održanoj dana __. ožujka godine, donosi 

 

ODLUKU 

o porezima Općine Josipdol  

I. OPĆA ODREDBA 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom utvrđuju se lokalni porezi koji su izvori prihoda Općine Josipdol, visina 

poreza na potrošnju, poreza na kuću za odmor,  poreza na korištenje javnih površina te nadležno 

porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. 

 

II. VRSTE POREZA 

 

Članak 2. 
 

Lokalni porezi Općine Josipdol su: 
 1. porez na potrošnju 

2. porez na kuće za odmor 
 3. porez na korištenje javnih površina. 
 

Članak 3. 

 

1. Porez na potrošnju 

 

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% (tri posto). 

 

Članak 4. 

 

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju je Upravni odjel 

za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.  

 

2. Porez na kuće za odmor 

 

Članak 5. 
 



Porez na kuće za odmor plaća se jednom godišnje u iznosu od 10,00 kuna po jednom 
četvornom metru korisne površine kuće za odmor. 
 

Članak 6. 

 

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuću za odmor je Upravni 

odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.  

 

3. Porez na korištenje javnih površina 

 

Članak 7. 

 

(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je nadležno 

tijelo Općine odobrilo korištenje javnih površina na temelju rješenja o porezu na korištenje 

javne površine koje im je izdalo nadležno upravno tijelo Općine.  

(2) Rješenjem o porezu na korištenje javne površine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju 

se: 

- podaci o korisniku javne površine, 

- visina poreza na korištenje javne površine, 

- uvjeti plaćanja i instrumenti osiguranja plaćanja, 

- prava i obveze korisnika javne površine (uvjeti korištenja, tip opreme, podaci o 

lokaciji, površini i namjeni, podaci o vremenu na koje se izdaje rješenje, i sl.). 

 

Članak 8.  

 

Pod javnim površinama u smislu ove odluke smatraju se: javne prometne površine, 

javne zelene površine, pješačke zone, pločnici, trgovi, ulice, parkovi, parkirališta, sportska i 

druga igrališta, te zemljište u vlasništvu Općine. 

 

Članak 9. 

 

(1) Javne površine dodjeljuju se na korištenje: 

a) putem javnog natječaja ili 

b) neposrednom dodjelom po zahtjevu stranke. 

(2) U zahtjevu za korištenje javne površine potrebno je navesti: 

- ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe koja podnosi zahtjev, 

- OIB podnositelja  zahtjeva, 

- broj katastarske čestice koja označava javnu površinu, 

- vremensko razdoblje korištenja javne površine. 

(3) O vrsti postupka dodjele odlučuje Općinski načelnik posebnim zaključkom. 

(4) Javna površina daje se na korištenje na vremensko razdoblje od 1 do 5 godina, 

odnosno za razdoblje jedne ili više sezona, odnosno za mjesečno ili dnevno korištenje s 

ograničenjem do najviše 15 dana. 

(5) Dodjela javnih površina na višegodišnje korištenje moguća je samo nakon 

provedenog javnog natječaja. 

(6) Korištenje javne površine ne može se odobriti podnositelju zahtjeva koji nije u 

cijelosti podmirio sva dospjela dugovanja prema Općini Josipdol ili prema trgovačkim 

društvima ili ustanovama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno 

osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po bilo kojoj osnovi. 

 



Članak 10. 

 

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

rješenja o utvrđivanju poreza.  

(2) Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna 

kamata. 

(3) Porez  na korištenje javnih površina  za višemjesečne obveze  plaća  se do kraja 

isteka svakog mjeseca. 

 

Članak 11. 

 

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za organiziranje manifestacija koje se 

financiraju iz Proračuna Općine Josipdol, kada se javna površina koristi u humanitarne svrhe te 

radi organizacije manifestacija i drugih događaja od interesa za Općinu Josipdol sukladno 

odluci općinskog načelnika. 

 

Članak 12. 

 

Za korištenje javnih površina, ovisno o namjeni, plaća se porez na korištenje javnih 

površina kako slijedi: 

 

1. za uskladištenje materijala i robe ispred zgrada i na 

ostalim javnim površinama 

10,00 kn/m² dnevno 

2. za korištenje javne površine u ugovorenom roku 

gradnje  

5,00 kn/m² dnevno 

3. za korištenje javne površine izvan ugovorenog roka 

gradnje 

10,00 kn/m² dnevno 

4. za postavljanje pokretne naprave - štanda za prigodne 

prodaje prilikom manifestacija (vel. 2 m²) 

100,00 kn dnevno 

5. za postavljanje pokretne naprave - štanda  10,00 kn/m² dnevno 

6. za postavljanje stolova i stolica za terasu ispred 

ugostiteljskog obkekta 

10,00 kn/m2 mjesečno 

7. za postavljanje šatora prigodom održavanja 

manifestacija 

5,00 kn/m² dnevno 

8. za postavu zabavne radnje /vrtuljak, cirkus i sl./ 5,00 kn/m² dnevno 

9. za prodaju poljoprivrednih proizvoda i ostale robe iz 

vozila 

- 60,00 kuna dnevno-kombi 

vozilo 

- 80,00 kuna dnevno-kamion 

10. za prodaju božićnih drvaca 30,00 kn/m² dnevno 

11. za prodaju cvijeća i svijeća prigodom blagdana Svi sveti 50,00 kn/m² dnevno 

12. za prodaju ostale robe (kokice, slatkiši, igračke, odjeća i sl.)  100,00 kuna dnevno 

13. za postavljanje reklamnih panoa - godišnje 

- do 1m² 

- do 5m² 

- preko 5m² 

 

- 700,00 kn 

- 1.500,00 kn 

- 3.000,00 kn 

14. za postavljanje reklamnih panoa-transparenata 20,00 kn/m² dnevno 

15. za postavljanje stolova, klupa, štandova u svrhu izborne 

promidžbe 

100,00 kn/m² dnevno 



16. za pokretne naprave - hladnjake za sladoled, hladne i 

tople napitke (postavljene uz kioske ili lokale ili na 

javne površine  

 

- 1.000,00 kuna godišnje 

- 150,00 kn mjesečno 

- 20.00 kuna dnevno 

17. za postavljanje kioska i montažnih objekata - mjesečno 

- kod autobusne stanice 

- na ostalim područjima 

 

- 150,00 kn 

- 100,00 kn 

18. pokretne trgovine 200,00 kn mjesečno 

19. za tržni prostor 10 kn/m2 mjesečno 

 

Članak 13. 

 

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza javne površine je Upravni odjel 

za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.  

 

III  ZAVRŠNE ODREDBE 

            

Članak 14. 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Josipdol  

(''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 16/13, 18/14, 7/18 i 12/21).  

 

Članak 15. 

 

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine i objavit će se u ''Glasniku  

Karlovačke županije''. 

 

 Predsjednica Općinskog vijeća 

 

                                                                                               

                                                                                                 Anđelina Božičević, prof. reh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O BR A Z L O Ž E N J E 
uz prijedlog Odluke o porezima Općine Josipdol 

 

 

1. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 42. Zakona o lokalnim porezima 

(''Narodne novine'', broj 115/16 i 101/17, dalje: ZLP) i članka 30. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik 

Karlovačke Županije'', broj 12/21 i 40/21) kojim je propisana nadležnost Općinskog vijeća Općine 

Josipdol za donošenje ovog akta. 

 

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovom odlukom, te svrha koja se želi postići 

uređenjem odnosa na predloženi način 
 

Ovaj prijedlog Odluke pokrenut je radi promjene i usklađivanja postojeće Odluke o porezima Općine 

Josipdol (''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 16/13, 18/14, 7/18 i 12/21) s odredbama Zakona o 

lokalnim porezima (''Narodne novine'', broj 115/16 i 101/17). 

 

Dopisima Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-01/17-01/700, URBROJ: 513-07-21-01-17-1, 

od 28. ožujka 2017. i KLASA: 410-01/17-01/700, URBROJ: 513-7-21-01/19-5, od 25. listopada 2019. 

Općina Josipdol je obaviještena o potrebi donošenja odluke usklađene s citiranim odredbama ZLP-a. 

Naime, predstavničko  tijelo jedinice lokalne samouprave bilo je obvezno do 30. lipnja 2017. donijeti 

novu odluku kojom propisuje plaćanje lokalnih poreza te donesenu odluku po potrebi uskladiti s 

izmjenama ZLP-a do 15.  prosinca 2017., a odluka donesena na temelju Zakona o financiranju jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne  novine", broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,  

127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15)  se, prema  

ZLP-u, primjenjivala samo do donošenja nove odluke i to u dijelovima koji nisu u suprotnosti s 

odredbama  ZLP-a. 

  

Medutim, Općinsko vijeće Općine Josipdol do danas nije donijelo odluku na temelju ZLP-a te Općina 

Josipdol, suprotno ZLP-u, lokalne poreze i dalje utvrđuje prema Odluci o porezima Općine Josipdol  

(''Glasnik Karlovačke županije", broj 16/13, 18/14, 7/18 i 21/21, u  daljnjem tekstu: Odluka) donesenoj 

na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je bio na 

snazi u trenutku donošenja Odluke o porezima Općine Josipdol. 

 

Pored navedenog, utvrđeno je da se pojedine odredbe Odluke odnose na pitanja koja nisu u djelokrugu  

jedinice lokalne samouprave. Naime, propisivanje odredbi kojima se uređuje na što se plaćaju lokalni 

porezi, tko su porezni obveznici, što čini poreznu osnovicu, obveze poreznih obveznika, porezna 

oslobodenja i sl. nije u djelokrugu jedinice lokalne samouprave nego je navedeno propisano propisima 

više pravne snage tj. ZLP-om i Općim poreznim zakonom (''Narodne novine'', broj 115/16, 106/18, 

121/19, 32/20 i 42/20 – dalje: OPZ). 

 

Nadalje, Odlukom je, između ostalog, u poglavlju 3. Porez na tvrtku ili naziv, člankom 16. predmetne 

Odluke propisana tvrtka ili naziv. Porez na tvrtku ili naziv ukinut je stupanjem na snagu ZPL-a (1.  

sijecnja 2017.) slijedom čega nema pravne osnove da se Odlukom i dalje propisuju odredbe u vezi istoga. 

 

Takoder, utvrdeno je kako Općinsko vijeće Općine Josipdol, Odlukom kojom je uvelo i porez na 

korištenje javnih površina, nije za potrebe plaćanja tog poreza, izmedu ostaloga, propisalo što se smatra 

javnom površinom te visinu poreza na korištenje javnih površina sukladno odredbi članka 42. stavka 1.  

točke 4. ZLP-a nego je navedeno propisano donošenjem posebne odluke u odredbi članka 18. stavka 3. 

Odluke. 

 

ZLP ne predviđa donošenje više različitih odluka kojima se uređuje plaćanje pojedinog lokalnog poreza 

te bi sve u vezi oporezivanja porezom na korištenje javnih površina trebalo biti propisano u istoj odnosno 



jednoj Odluci kojom se propisuje plaćanje lokalnih poreza Općine Josipdol. 

 

S obzirom na navedeno, potrebnoje hitno ukloniti uočene nedostatke odnosno donijeti odluku koja ce 

biti u potpunosti usklađena sa ZLP-om i o istome odmah izvijestiti Ministarstvo financija, Poreznu 

upravu. 

 

Pritom je prilikom izmjena Odluke bilo potrebno voditi računa o odredbama članka 42. stavaka 2. i 3.  

ZLP-a kojima su propisani stupanje na snagu odnosno primjena odluke predstavničkog tijela jedinice 

lokalne samouprave  kojom se propisuje plaćanje lokalnih  poreza. 

 

Ako se ne postupi po uputi Ministarstva financija i ako se u ostavljenom roku ne donese nova zakonita 

odluka, Ministarstvo financija postupit će u skladu s prethodno navedenim odredbama Zakona o lokalnoj  

i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta i   

potom Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske podnijeti zahtjev za ocjenu zakonitosti 

obustavljenog akta.  

 

Kako Ministarstvo financija ne bi poduzimalo daljnje mjere prema Općini Josipdol bilo jepotrebno 

izraditi ovu Odluku. 

 

Zbog navedenih razloga predlaže se Općinskom vijeću Općine Josipdol da raspravi i usvoji 

dostavljeni Prijedlog Odluke. 

 

3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje Odluke, te način njihova osiguranja 
 

Dodatna sredstva u Proračunu Općine Josipdol za ostvarenje predložene Odluke nisu potrebna. 

 

4. Tekst prijedloga Odluke s obrazloženjem 
 

U prilogu se dostavlja tekst prijedloga Odluke o porezima Općine Josipdol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

(za rok od 10 dana za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) 

 

 Sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', 

broj 25/13 i 86/15) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su provoditi savjetovanje 

s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih 

strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

 

 Stavkom 2. propisano je da savjetovanje s javnošću jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave provode preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za 

savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s 

obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te 

pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. 

 

 Stavkom 3. propisano je da su tijela javne vlasti iz stavka 1. ovoga članka dužna provesti 

savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi 

sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. 

 

 Dakle, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u pravilu se provodi 30 dana. Iznimno rok 

može biti kraći zbog opravdanih razloga. 

 

 Svrha predložene Odluke o porezima Općine Josipdol jest usklađenje Odluke o porezima 

Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 16/13, 18/14, 7/18 i 12/21) s odredbama Zakona 

o lokalnim porezima (''Narodne novine'', broj 115/16 i 101/17). 

 

 Stoga se pristupilo izradi ove Odluke o porezima Općine Josipdol. 

 

 Kako bi se sve naložene mjere mogle izvršiti u ostavljenom roku, a potrebno je prethodno 

provesti i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću jer se radi o općem aktu, potrebno je rok od 30 dana 

određen člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj 

25/13 i 86/15) skratiti na 10 dana, uvažavajući i druge rokove u postupku donošenja općih i pojedinačnih 

akata.  

 

Odnosno, obzirom su određeni rokovi za i za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, pa za 

dostavljanje dokumentacije članovima općinskog vijeća prije održavanje sjednice općinskog vijeća, 

zatim objave akata u službenom glasilu i njihovom stupanju na snagu, a posljedično i za donošenje 

pojedinačnih upravnih akta, da bi se sve radnje mogle izvršiti u roku po nalogu inspektorice bilo je 

potrebno odrediti kraći rok od propisanog roka od 30 dana propisanog određen člankom 11. stavkom 3. 

Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj 25/13 i 86/15). 

 

 


