ODLUKA
O OPĆINSKIM POREZIMA1
(pročišćeni tekst)

TEMELJNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrñuju stope, visina, te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji
predstavljaju vlastite izvore prihoda Općine Vela Luka.

IZVORI SREDSTAVA
Članak 2.
Općini Vela Luka pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku ili naziv,
5. porez na korištenje javnih površina,
6. porez na nekorištene poduzetničke nekretnine.
Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9%.
Članak 4.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.
Članak 5.
Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak propisani su Zakonom
o porezu na dohodak.
Članak 6.
Poslove u svezi s utvrñivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.
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Odluka o općinskim porezima objavljena je u “Službenom glasniku Općine Vela Luka” broj 5/01, a izmjene i dopune
Odluke o općinskim porezima u “Službenim glasnicima Općine Vela Luka” broj 1/03, 7/03, 7/04, 4/05, i 4/06.

Porez na potrošnju
Članak 7.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3%.
Članak 8.
Osnovica poreza na potrošnju iz članka 7. ove Odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića
prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.
Članak 9.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva, obveznik poreza obračunava i uplaćuje o
roku od 30 dana po isteku mjeseca na žiro-račun Proračuna Općine Vela Luka broj 23300031847400000, s pozivom na broj 21/22-1708-MB ili JMBG uplatitelja.
U istom roku, porezni obveznik je dužan predati na propisanom obrascu i prijavu poreza na
potrošnju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vela Luka.
Porez na kuće za odmor
Članak 10.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se
nalaze na području Općine Vela Luka.
Članak 11.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili
sezonski.
Članak 12.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 11. ove Odluke, osim
osobne iskaznice, uzimati će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka
troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom
odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjave svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi
raspoloživi dokazi.
Članak 13.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih
strojeva, oruña i drugog pribora.
Članak 14.
Kućom za odmor ne smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i
prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Članak 15.
Porez na kuće za odmor ne plaća se za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.
Članak 16.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće
za odmor.
Članak 17.
Grañani Republike Hrvatske djelomično se oslobañaju plaćanja poreza na kuće za odmor u visini od
2,00 kune po četvornom metru korisne površine, te im porez na kuću za odmor za jedan metar četvorni
iznosi 13,00 kuna.
Članak 18.
Grañani Republike Hrvatske, koji imaju dvojno državljanstvo i prebivalište na području Općine
Vela Luka, ali nisu obveznici poreza na dohodak za područje Općine Vela Luka, niti mirovinu
ostvaruju u Republici Hrvatskoj, plaćaju porez na kuće za odmor pod uvjetima iz članka 17. Odluke o
općinskim porezima.
Članak 19.
Grañani sa stalnim mjestom prebivališta na području Općine Vela Luka djelomično se oslobañaju
plaćanja poreza na kuće za odmor u visini od 12,00 kuna po četvornom metru korisne površine, te im
porez na kuću za odmor za jedan metar četvorni iznosi 3,00 kune.
Grañani Republike Hrvatske koji nemaju prebivalište na području Općine Vela Luka, a vlasnici su
kuća za odmor u granicama urbanističkog plana Vele Luke koje su stekli nasljeñivanjem plaćaju porez
na kuće za odmor u visini od 7,00 kuna po četvornom metru korisne površine.
Grañani sa stalnim mjestom prebivališta na području Općine Vela Luka osloboñeni su u cjelosti
plaćanja poreza na kuće za odmor za 2002. godinu.
Grañani sa stalnim mjestom prebivališta na području Općine Vela Luka osloboñeni su u cjelosti
plaćanja poreza na kuće za odmor za 2003. godinu.
Grañani sa stalnim mjestom prebivališta na području Općine Vela Luka osloboñeni su u cjelosti
plaćanja poreza na kuće za odmor za 2004. godinu.
Grañani sa stalnim mjestom prebivališta na području Općine Vela Luka osloboñeni su u cjelosti
plaćanja poreza na kuće za odmor za 2005. godinu.
Grañani sa stalnim mjestom prebivališta na području Općine Vela Luka osloboñeni su u cjelosti
plaćanja poreza na kuće za odmor za 2006. godinu.
Članak 20.
Ovisno o stanju infrastrukture na području na kojem se nalazi kuća za odmor, za obveznike poreza
na kuće za odmor propisuju se djelomična oslobañanja od plaćanja poreza na kuću za odmor i to zbog
nepostojanja:
a) električne energije i javne rasvjete za 5%,
b) tekuće vode za 5%,
c) asfaltirane ceste za 5%.

Članak 21.
Obveznik poreza na kuću za odmor dužan je sve podatke relevantne za utvrñivanje visine poreza
prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez,
odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka promjene koja utječe na visinu poreza.
Članak 22.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja Jedinstvenog upravnog
odjela o utvrñivanju poreza na žiro-račun Proračuna Općine Vela Luka 2330003-1847400000, s
pozivom na broj 21/22-1716-MB/JMBG obveznika poreza na kuću za odmor.
Porez na tvrtku ili naziv
Članak 23.
Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti i
koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak, a svoju djelatnost u cijelosti ili djelomično
obavljaju na području Općine Vela Luka.
Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem van Općine
Vela Luka, a koje na području Općine Vela Luka povremeno trguju ili pružaju usluge s pokretnih
štandova, vozila, brodova ili aparata, ili kada obavljaju promidžbene aktivnosti.
Članak 24.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu od:
1. Pravne osobe sa sjedištem na području Općine Vela Luka koje obavljaju djelatnosti industrije,
poljoprivrede, šumarstva, graditeljstva i prometa:
a) do 15 zaposlenih .............. 500,00 kuna
b) od 16 do 100 zaposlenih 1.000,00 kuna
c) preko 100 zaposlenih .... 2.000,00 kuna
2. Pravne osobe sa sjedištem na području Općine Vela Luka koje obavljaju djelatnost trgovine,
ugostiteljstva, turizma i usluga:
a) do 2 uposlena ................... 700,00 kuna
b) od 3 do 50 uposlenih ..... 1.000,00 kuna
c) preko 50 uposlenih ........ 2.000,00 kuna
3. Pravne osobe čije je sjedište izvan Općine Vela Luka, a u svom sastavu imaju poslovne jedinice
na području Općine Vela Luka
....................................... 2.000,00 kuna
4. Fizičke osobe registrirane na području Općine Vela Luka, a koje obavljaju samostalne djelatnosti:
a) proizvodne i uslužne, obrtničke djelatnosti
......................................... 400,00 kuna
b) ugostiteljske, trgovačke i zabavne radnje
....................................... 1.000,00 kuna
5. Fizičke osobe čije je sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište izvan Općine Vela Luka,
a u svom sastavu imaju poslovne jedinice na području Općine Vela Luka.
....................................... 1.500,00 kuna
6. Za deficitarna zanimanja porez na tvrtku se umanjuje za 30%.

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća će se utvrditi koja se zanimanja smatraju deficitarnim na
području Općine Vela Luka.
Članak 25.
Obveznici poreza na tvrtku koji u svom sastavu imaju više izdvojenih samostalnih poslovnih
jedinica (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), osim temeljnog iznosa poreza na tvrtku,
obveznici su i poreza na tvrtku za svaku samostalnu poslovnu jedinicu u iznosu od 20% iznosa
utvrñenog člankom 23. ove Odluke.
Prodajni štand ili slično mjesto za ambulantno obavljanje djelatnosti ne smatra se samostalnom
poslovnom jedinicom u smislu prethodnog stavka.
Članak 26.
Obveznici poreza na tvrtku sa sjedištem na području Općine Vela Luka koji obavljaju djelatnost
povremeno, djelomično se oslobañaju poreza na tvrtku u visini od 50%.
Članak 27.
Obveza plaćanja poreza na tvrtku nastaje istekom mjeseca u kojemu je tvrtka započela obavljanje
djelatnosti.
Tvrtka koja započne obavljanje djelatnosti plaća razmjerni dio godišnjeg poreza na tvrtku utvrñen
člankom 24. ove Odluke.
Ako se tvrtka sa sjedištem u Veloj Luci upiše u registar i započne s obavljanjem djelatnosti,
oslobaña se plaćanja poreza na tvrtku za prvu godinu poslovanja.
Članak 28.
Obveznik poreza na tvrtku odnosno naziv dužan je tvrtku odnosno naziv i promjenu imena tvrtke
odnosno naziva i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti Jedinstvenom upravnom
odjelu u roku od 15 dana od dana upisa u registar, odnosno od dana nastanka promjene.
Članak 29.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se na žiro račun Proračuna Općine Vela Luka broj 23300031847400000, s pozivom na broj 21/22-1732-MB/JMBG obveznika, u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja Jedinstvenog upravnog odjela.

Porez na korištenje javnih površina
Članak 30.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na
području Općine Vela Luka.
Članak 31.
Porez na korištenje javnih površina plaća se godišnje po stopi od 30% na iznos naknade koja se
plaća za korištenje javnih površina.
Članak 32.
Porez na korištenje javnih površina plaća se na žiro-račun Proračuna Općine Vela Luka broj
2330003-1847400000, s pozivom na broj 21/22-1740-MB/JMBG obveznika u roku od 15 dana od
dana dostave rješenja Jedinstvenog upravnog odjela o razrezu poreza.

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine
Članak 32a.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se na nekretnine namijenjene obavljanju
poduzetničke djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni prostori) koji se ne koriste.
Pod nekorištenim poduzetničkim nekretninama iz stavka 1. ovog članka smatraju se nekretnine u
kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana.
Nekorištenom poduzetničkom nekretninom u smislu prethodnog članka smatra se i izdvojena
grañevina i dio grañevine i otvoreni ili zatvoreni poslovni, parkirni ili manipulativni prostor u sklopu
poslovno-proizvodnog kruga fizičke ili pravne osobe.
Nastanak i prestanak statusa nekorištene utvrñuje Jedinstveni upravni odjel za pojedinu poduzetničku
nekretninu posebnim rješenjem u skladu s ovom Odlukom.
Ne smatraju se nekorištenim poduzetničkim nekretninama poslovni prostori namijenjeni
iznajmljivanju u vlasništvu grañana koji nemaju registriranu djelatnost.
Nekretnine kojima upravlja Općina Vela Luka ne smatraju se nekorištenim poduzetničkim
nekretninama.
Članak 32b.
Obveznik poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine je fizička ili pravna osoba, vlasnik
nekretnina.
Članak 32c.
Osnovica poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine je korisna površina nekretnine izražena u
četvornim metrima.
Članak 32d.
Vlasnik nekorištene poduzetničke nekretnine sa sjedištem ili prebivalištem na području Općine Vela
Luka plaća 10,00 kuna po četvornom metru korisne površine poduzetničke nekretnine.
Vlasnik nekorištene poduzetničke nekretnine sa sjedištem ili prebivalištem van područja Općine Vela
Luka plaća 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine poduzetničke nekretnine.
Ako je poduzetničkoj nekretnini utvrñen status ili prestanak statusa nekorištene tijekom godine, plaća
se razmjerni dio godišnjeg poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine.
Članak 32e.
Trgovačko društvo nad kojim je otvoren stečajni postupak oslobaña se plaćanja poreza na nekorištene
poduzetničke nekretnine za razdoblje od jedne godine od dana otvaranja stečajnog postupka.
Trgovačko društvo nad kojim je otvoren stečajni postupak prije početka primjene ove Odluke oslobaña
se plaćanja poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine za razdoblje od jedne godine od dana
primjene ove Odluke.
Članak 32f.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine ne plaća vlasnik:
a)
koji je pretrpio štetu na nekretnini uslijed prirodne nepogode ili više sile;
b)
koji nije u mogućnosti ostvariti pravo na posjed nekretnine.
Za oslobañanje od plaćanja poreza u smislu točke b. prethodnog stavka porezni obveznik je dužan
Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti akt nadležnog tijela državne uprave ili tijela sudbene vlasti iz
kojega je razvidno da nije u mogućnosti ostvariti pravo na posjed nekretnine.

Članak 32g.
Obveznici poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine moraju Jedinstvenom upravnom odjelu do
31. ožujka godine za koju se utvrñuje porez dostaviti podatke o nekorištenim poduzetničkim
nekretninama.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Poslove u svezi s utvrñivanjem i naplatom općinskih poreza, osim prireza porezu na dohodak,
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vela Luka.

Članak 34.
(brisan)
Članak 35.
Za utvrñivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i za sve ostale
postupovne radnje primjenjuje se Opći porezni zakon ("Narodne novine", br. 127/00 i 86/01-ispravak).

Članak 36.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o općinskim porezima objavljena u
“Službenim glasnicima Općine Vela Luka” broj 1/94, 1/95, 4/95 i 2/96.
Članak 37.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Vela Luka”,
a primjenjivat će se od 1. siječnja 2002. godine.

Op.ur.:
Odluka o općinskim porezima (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” broj 5/01) stupila je na snagu 19.10.2001. godine.
Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” broj 1/03) stupila je na snagu
19.12.2002. godine.
Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” broj 7/03) stupila je na snagu
23.12.2003. godine.
Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” broj 7/04) stupila je na snagu
28.12.2004. godine.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” broj 4/05) stupila je
na snagu 30.11.2005. godine.
Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” broj 4/06) stupila je na snagu
22.12.2006. godine.

