
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 410-01/17-01/ 

URBROJ: 2178/28-02-17- 

Gornja Vrba, 22.12.2017. 

Na temelju članka 20., stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 

115/16) članka 26. Statuta  Općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» broj 9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba, na 6. sjednici 

održanoj  21.12.2017. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GORNJA VRBA  

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i 

visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Gornja Vrba. 

 

II. VRSTE POREZA 

Članak 2. 

Porez  Općine Gornja Vrba su: 

1. porez na potrošnju 

Članak 3. 

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i 

žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim 

objektima na području Gornja Vrba. 

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža 

ugostiteljske usluge. 

Članak 4. 

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u 

ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost. 

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

Porezni obveznik utvrđenu obvezu poreza na potrošnju iskazuje na obrascu PP-MI-PO i 

predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik 

dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. 

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine Gornja Vrba. 

 

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATA 

 

Članak 5. 

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskog poreza iz članka 2. ove Odluke,  

obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava 

Slavonski Brod. 



Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz članka 2. pripada naknada u iznosu 5% od 

ukupno naplaćenih prihoda. 

 Porezna uprava će do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Gornja Vrba dostaviti 

zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim općinskim porezima. 

 

Članak 6. 

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda 

(Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno 

naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun, i to do zadnjeg dana u mjesecu za 

protekli mjesec. 

      Članak 7. 

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i 

sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 8. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima 

Općine Gornja Vrba  (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 16/01) i Odluka o 

izmjeni Odluke o općinskim porezima (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 

7/17). 

Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga danom od dana objave u »Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije«,  

 

 

  

                                                       OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE GORNJA VRBA 

 

Predsjednik vijeća: 

 Renata Lucić  

DOSTAVITI: 

1. Redakcija “Službenog vjesnika”, 

2. Dokumentacija, 

3. Pismohrana 

 


