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 SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE POLAČA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BROJ: 4/17        

POLAČA, 05. srpnja 2017. godine  GODINE: XV 
 

  

 

SADRŽAJ: 

 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

r.b. NAZIV AKTA Redni 

broj 

stranice 

1. Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor 

općinskog načelnika Općine Polača i njegovog zamjenika 

2 

2. Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor 

članova Općinskog vijeća Općine Polača  

3 

3. Odluka o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona 4 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

2. sjednica Općinskog vijeća od  04.srpnja 2017. godine 
 

r.b. NAZIV AKTA Redni 

broj 

stranice 

1. Odluka o izboru i imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik 6 

2. Odluka o učlanjenju u Lokalnu akcijsku grupu „Laura“ 7 

3. Odluka o plaći i naknadama, te ostalim pravima Općinskog načelnika i 

zamjenika Općinskog načelnika Općine Polača 

8 

4. Odluka o porezima Općine Polača 9 
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REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA POLAČA  

        Općinski načelnik 

KLASA: 022-09/17-01/11 

URBROJ: 2198/26-17-02-1     

Polača, 03.07. 2017. 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, br33/01., 60/01., 129/05., 109/07125/08., 36/09., 150/11., 19/13., 137/15.), članka II. 

Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor 

načelnika, gradonačelnika i župane te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih 

načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda 

pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 42/17.), članka 38. Statuta Općine Polača 

(„Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/13., 1/15., 4/16.), Općinski načelnik Općine Polača, 

donosi 

 

O D L U K U 

o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor 

općinskog načelnika Općine Polača i njegovog zamjenika 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se isplata naknade  troškova izborne promidžbe za izbor 

Općinskog načelnika Općine Polača i njegovog zamjenika. 

 

Članak 2. 

 Pravo na isplatu naknade iz članka 1.ove Odluke ostvaruju kandidati koji su dobili po 

objavi izbornog rezultat dobile najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su 

izašli na izbore, a visina naknade određena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske. 

 

Članak 3. 

 Naknada će se isplatiti kako slijedi: 

1. Tomislav Prtenjača………………………. 5.000,00 kuna 

2. Viktor Prtenjača …………………………. 4.629,19 kuna 

 

Članak 4. 

 Naknade iz članka 3. ove Odluke isplatiti će se na poseban račun kandidata, a izdatci će 

teretiti proračun Općine Polača za 2017.godinu. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine 

Polača. 

  

 

        Općinski načelnik 

        Tomislav Prtenjača  
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REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA POLAČA  

        Općinski načelnik 

KLASA: 022-09/17-01/12 

URBROJ: 2198/26-17-02-1        

Polača, 03.07. 2017. 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, br33/01., 60/01., 129/05., 109/07125/08., 36/09., 150/11., 19/13., 137/15.), članka IV. 

Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, 

broj 42/17.), članka 38. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/13., 

1/15., 4/16.), Općinski načelnik Općine Polača, donosi 

 

O D L U K U 

o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor 

članova Općinskog vijeća Općine Polača  

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se isplata naknade  troškova izborne promidžbe za izbor 

članova Općinskog vijeća  Općine Polača. 

 

Članak 2. 

 Pravo na isplatu naknade iz članka 1.ove Odluke ostvaruju političke stranke i liste grupe 

birača koje su po objavi izbornog rezultat dobile najmanje jednog člana u Općinskom vijeću 

Općine Polača, a  visina naknade određena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske. 

 

Članak 3. 

 Naknada će se isplatiti kako slijedi: 

1. Kandidacijska  lista grupe birača, Nositelj liste: Tomislav Prtenjača…9.000,00 kuna 

2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), Hrvatska demokratska snaga (MODES), 

Hrvatska stranka prava dr.Ante Starčević (HSPAS) 

Nositelj liste: Viktor Prtenjača ………………………. ……………….7.500,00 kuna 

 

Članak 4. 

 Naknade iz članka 3. ove Odluke isplatiti će se na poseban račun nositelja liste grupe 

birača i poseban račun političke stranke otvorene za financiranje troškova izborne promidžbe, a 

izdatci će teretiti proračun Općine Polača za 2017.godinu. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine 

Polača. 

 

        Općinski načelnik 

        Tomislav Prtenjača  
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             Na temelju članka 48. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“  Općine Polača, broj 

1/13., 1/15. i 4/16.), te preporuke i mišljenja Ministarstva uprave, Uprava za politički sustav, 

državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, klasa:023-01/14-01/204, 

urbroj:515-02-02/1-15-4, Zagreb, 20.ožujka 2015.godine,  Općinski načelnik Općine Polača dana 

03.07.2017. godine donosi 

PRAVILNIK 

o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona 

 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona (u daljnjem 

tekstu: Pravilnik) uređuje korištenje službenih automobila i mobilnih telefona te prava i obveze 

općinskih dužnosnika i službenika u svezi s korištenjem te imovine. 

 

SLUŽBENI AUTOMOBILI 

Članak 2. 

Službene automobile za službene potrebe koriste dužnosnici i službenici Općine Polača, a 

iznimno i treće osobe po odobrenju Općinskog načelnika odnosno službene osobe koje on ovlasti. 

Pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno ima Općinski načelnik i 

zamjenik Općinskog načelnika Općine Polača, koji profesionalno obavlja svoju dužnost. 

Korištenje službenog automobila iz stavka 2. ovoga članka, smatra se korištenjem u 

službene svrhe. 

 

Članak 3. 

Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika moraju imati važeću vozačku dozvolu te se 

pridržavati odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 

 

Članak 4. 

Pod službenim potrebama u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se obavljanje 

poslova i zadataka koji pripadaju u samoupravni djelokrug rada Općine Polača, a osobito: 

-poslovi i zadaci izvan sjedišta upravnog tijela, 

-sudjelovanje na sastancima i sjednicama, 

-prijevoz potreban za rad upravnih tijela, 

-obavljanje drugih poslova po ovlaštenju Općinskog načelnika. 

U slučaju kada se službeni automobil koristi za odlazak na službeno putovanje, korištenje 

odobrava Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti. 

 

Članak 5. 

Za vrijeme korištenja službenog automobila korisnici su dužni voditi evidenciju o 

izvršenim radnjama i prijeđenim kilometrima na utvrđenom obrascu putnog naloga ili putnog 

radnog lista. 

Obrasce putnog naloga izdaje administrativni tajnik, a putni radni list se nalazi u 

službenim vozilima. 

Putni nalog i putni radni list moraju obvezno sadržavati: 

-datum izdavanja, 

-ime i prezime osobe koja koristi službeni automobil, 

-lokacija na koju osoba putuje, iznimno kod loco vožnje kao lokacija navodi se Općina Polača, 

-svrhu putovanja, 

-vrijeme trajanja putovanja, 
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-datum i vrijeme kretanja na put i početna kilometraža, 

-datum i vrijeme povratka s puta i završna kilometraža, 

-podatke o oštećenjima i nedostacima na vozilu, 

-potpis ovlaštene osobe i pečat. 

Po završetku korištenja službenog automobila zadnji korisnik je dužan popunjeni putni 

nalog ili putni radni list dostaviti administrativnom tajniku. 

 

Članak 6. 

Korištenje službenih automobila za potrebe službenika izvan radnog vremena smatra se 

plaćom u naravi sukladno Zakonu o porezu na dohodak, na koju se obračunavaju i uplaćuju 

propisani porezi i doprinosi. 

Neto iznos plaće u naravi čini 20% iznosa mjesečne rate za najam službenog vozila, 

uvećano za porez na dodanu vrijednost, neovisno o opsegu korištenja vozila odnosno o 

prijeđenom broju kilometara. 

Porezi i doprinosi na plaću u naravi obračunavaju se i plaćaju najkasnije posljednjeg 

radnog dana u mjesecu u kojem je plaća u naravi ostvarena. 

Za utvrđeni neto iznos mjesečne plaće u naravi korisnicima se umanjuje obračunata i 

isplaćena plaća u novcu. 

Za službena vozila koja koriste službenici, Općinski načelnik će nalogom zadužiti 

određenog službenika, koji iz tih razloga nema pravo na naknadu troškova za prijevoz na posao i 

s posla. 

 

Članak 7. 

Administrativno-tehničke poslove, odnosno evidenciju i kontrolu korištenja službenih 

automobila, vodi administrativni tajnik. 

Poslovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se: 

-vođenje mjesečne evidencije o prijeđenoj kilometraži svakog automobila i utrošku goriva. 

Korisnici službenih automobila dužni su u slučaju prometne nezgode ili oštećenja 

automobila kao i u slučaju kvara na automobilu odmah o tome obavijestiti administrativnog 

tajnika. 

 

Članak 8. 

Korisnik službenog automobila dužan je za svako punjenje vozila gorivom na benzinskoj 

postaji dostaviti blagajniku ili Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo urednu 

dokumentaciju (račun s pečatom benzinske postaje ovjeren od strane korisnika i stanjem 

kilometraže prilikom punjenja), a presliku administrativnom tajniku radi evidentiranja potrošnje 

goriva. 

 

Članak 9. 

Administrativni tajnik dužan je dostaviti Viši stručni suradnik za financije i 

računovodstvo najmanje dva puta godišnje izvješće o prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva 

za sve službene automobile, i to za razdoblje od 1. 1. do 31. kolovoza i od 1. 9. do 31. prosinca 

tekuće godine. 

 

MOBILNI TELEFONI 

Članak 10. 

Pravo na korištenje službenog mobilnog telefona imaju Općinski načelnik, zamjenik 

Općinskog načelnika, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, komunalni redar i administrativni 

tajnik. 
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Za vrijeme odsutnosti (korištenje godišnjeg odmora, bolovanja i sl.) administrativni tajnik 

i komunalni redar dužni su službeni mobilni telefon predati osobi koja ih zamjenjuje. 

Iznimno pravo na korištenje službenih mobilnih telefona službenicima u upravnom tijelu 

posebnom odlukom utvrđuje Općinski načelnik, ukoliko je to neophodno za obavljanje redovnih 

poslova u upravnom tijelu. 

 

Članak 11. 

Korisnicima mobilnog telefona u službene svrhe priznat će se telefonski troškovi u 

tuzemstvu i to: Pročelniku jedinstvenog upravnog  odjela, komunalnom redaru, administrativnom 

tajniku a Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika bez ograničenja. 

Telefonski troškovi nastali u inozemstvu priznaju se korisniku u cijelosti. 

 

Članak 12. 

Obračun i praćenje izdataka nastalih korištenjem mobilnih telefona obavljat će Viši 

stručni suradnik za financije i računovodstvo 

  Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo Izvijestit će korisnike o utrošku za 

prethodni mjesec u roku od 5 dana od dana kada zaprimi račun. 

 

Članak 13. 

Korisnik mobilnog telefona dužan je u roku 3 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti 

odnosno gubitka prava na korištenje mobilnog telefona, isti predati s pripadajućom opremom 

pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 14. 

Nepridržavanje odredbi ovoga Pravilnika predstavlja povredu radne obveze. 

 

Članak 15. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ 

Općine Polača. 

 

KLASA:022-09/17-01/13  

URBROJ:2198/26-17-02-1 

Polača, 03.07.2017.                                                                      Općinski načelnik 

                                                                                Tomislav Prtenjača   

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.),  

članka 32. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/13., 1/15., 4/16.), 

članka 30. i 37. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/13.) 

Općinsko vijeće Općine Polača na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 04.07.2017.godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izboru i imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik 

 

Članak 1. 

 Ovom odlukom osniva se odbor za Statut i Poslovnik, kao radno tijelo Općinskog vijeća 

Općine Polača. 

 Sastav, poslovi i zadaci odbora za Statut i Poslovnik propisani su Statutom Općine Polača 

i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Polača. 
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Članak 2. 

 U Odbor za Statut i Poslovnik imenuju se: 

 

1.Denis Kulaš - za predsjednika 

2. Ivana Šiler - za člana 

3. Ivan Kulaš -za člana 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Polača. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka, KLASA:021-08/13-01/26, 

URBROJ:2198/26-13-01-3 od 27.kolovoza 2013.godine („Službeni glasnik“ broj 4/13.). 

 

KLASA:021-08/17-01/16 

URBROJ:2198/26-17-01-3 

Polača, 04.07.2017.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 

             Predsjednik 

          Općinskog vijeća 

            Oliver Kulaš  

Na temelju članka 32. Statuta Općine Polača («Službeni glasnik» Općine Polača, broj 

1/13., 1/15. i 4/16.), Općinsko vijeće Općine Polača na svojoj 2. sjednici održanoj dana 04.07. 

2017. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o učlanjenju u Lokalnu akcijsku grupu „Laura“ 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom Općina Polača suglasna je sudjelovati u djelovanju Lokalne akcijske 

grupe (u daljnjem tekstu: LAG) „Laura, kao jedan od članova, a koja je osnovana radi 

ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih dionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja 

LAG-om obuhvaćenog područja.  

 

Članak 2. 

 Za predstavnike Općine Polača u lokalnu akcijsku grupu „Laura“ (LAG „Laura“) 

imenuju se: 

1. Tomislav Prtenjača, OIB:90949550590, adresa:Polača 318, 23423 Polača, koji će 

obavljati dužnost člana Skupštine LAG-e „Laura“, 

2. Antonio Čakarun, OIB:03462310162, adresa:Polača 86, koji će obavljati dužnost 

zamjenika člana Skupštine LAG-e „Laura“. 

Imenovani iz stavka 1. ovog članka počet će obavljati dužnost člana i zamjenika člana  

 Skupštine LAG-a «Laura» od dana prihvaćanja članstva od strane LAG «Laura». 

 

Članak 3. 

Imenovani preuzimaju sva prava i obveze potpisane Statutom Lokalne akcijske grupe 

«Laura». 

 

Članak 4. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o učlanjenju u lokalnu akcijsku 

grupu „Laura“, KLASA:021-08/12-01/19, URBROJ:2198/26-12-01-2 od 17.rujna 2012.godine 
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(„Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 4/12.), te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu „Laura“, KLASA:021-08/16-01/44, URBROJ: 2198/26-

16-01-2 08.prosinca 2016.godine („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 7/16.) 

 

Članak 5. 

Ova Odluka o stupa na snagu osmog dana od dana objave  u «Službenom glasniku» 

Općine Polača. 

 

KLASA: 021-08/17-01/18 

URBROJ: 2198/26-17-01-2 

Polača, 04.07.2017. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 

             Predsjednik 

          Općinskog vijeća 

            Oliver Kulaš  

Na temelju članka 2., 3., 4., 5., 6. Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka  90.Zakna o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 

125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15), te članka 23. i 32. Statuta Općine Polača 

(Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/13., 1/15., 4/16.), Općinsko vijeće Općine Polača, na 

svojoj 2.sjednici održanoj dana 04.07.2017.godine, donosi 

 

O D L U K U 

o plaći i naknadama, te ostalim pravima 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Polača 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom utvrđuje način određivanja plaće i naknada, te ostalih prava 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Polača, kojima se sredstva za 

plaće i ostale naknade osiguravaju u Proračunu Općine Polača. 

 

Članak 2. 

 Plaću Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Polača, koji svoju 

dužnost obnaša profesionalno, čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 

0,5% za svaku navršenu godinu staža, ukupno najviše za 20%. 

 Koeficijent iz stavka 1. ovog članka iznosi: 

-općinski načelnik ………………………….. 3,00 

-zamjenik općinskog načelnika…………….  1,80 

 

Članak 3. 

 Osnovicu za obračun plaće iz članka 2.  ove Odluke, čini osnovica utvrđena za obračun 

plaće državnih dužnosnika, koja je temeljem Odluke o osnovici za obračun plaće državnih 

dužnosnika, na snazi u trenutku isplate plaće. 

 

 

Članak 4. 

 Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika Općine Polača, koji svoju dužnost 

obnašaju profesionalno, ostvaruje prava na plaću prema odredbama ove Odluke, a vrijeme 

obnašanja dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja. 
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Članak 5. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o tome da li dužnost obavljaju sa ili bez 

zasnivanja radnog odnosa, Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika Općine Polača, ne 

podliježu obvezi prisutnosti na radu u propisanom radnom vremenu. 

Prava dužnosnika se ne smiju poistovjećivati sa pravima službenika i namještenika, stoga 

dužnosnici nemaju pravo na godišnji odmor, posebne dodatke na  plaću, jubilarne naknade, 

otpremnine, regres i sl. 

Dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s 

obnašanjem dužnosti, a ona se odnose na naknadu dnevnica i ostalih putnih troškova za izvršen 

službeni put, pravo na korištenje službenih vozila i službenih mobilnih telefona, kao i druge 

eventualne pogodnosti, propisane posebnim internim aktom. 

Visina naknade za putne troškove iz stavka 3. ovog članka, utvrđuje se u visini neoporezivog 

iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, koji je na snazi na dan isplate. 

 

Članak 6. 

 Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad Općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika, temeljem Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i odredbi ove Odluke, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Polača. 

 Protiv rješenja iz stavka 1.ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti 

upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja. 

 

Članak 7. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o plaći i naknadama, te 

ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Polača, 

KLASA:021-08/15-01/36, URBROJ:2198/26-15-01-2 od 30.09.2015.godine („Službeni glasnik“ 

Općine Polača, broj 5/15.) 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Polača, a primjenjuje se za plaće i naknade dužnosnika  od 01.06.2017.godine 

 

KLASA:021-08/17-01/17 

URBROJ:2198/26-17-01-2 

Polača, 04.07.2017. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

             Predsjednik  

                   Općinskog vijeća 

            Oliver Kulaš  

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12,. 19/13., 137/15.), 

članka 20, stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16.) i 

članka 32. i 73. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača,  broj 1/13., 

1/15.,4/16.), Općinsko vijeće Općine Polača na svojoj 2. sjednici održanoj dana 04.07.2017. 

godine, donosi 

O D L U K U  

o porezima Općine Polača 

  

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Općine Polača, obveznici plaćanja, porezna 
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stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način 

obračuna i način plaćanja poreza u skladu s Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine“, 

broj 115/16.). 

 

II. VRSTE POREZA 

Članak 2. 

Porezi Općine Polača su: 

1. prirez porezu na dohodak, 

2. porez na potrošnju, 

3. porez na kuću za odmor. 

Članak 3. 

Općina Polača dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine koje se nalaze na 

području Općine Polača. 

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Polača uredit će se sva pitanja u svezi 

utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine na području Općine Polača. 

Odluka iz stavka 1. ovog članka donijet će se najkasnije do 30. studenog 2017. godine a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine. 

 

1. Prirez porezu na dohodak 

 

Članak 4. 

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Polača 

sukladno s odredbama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16.) Zakona o 

porezu na dohodak („Narodne novine“,  broj 115/16.) i Pravilnika o porezu na dohodak 

(„Narodne novine“, broj 10/17.) 

 

Članak 5. 

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakona o 

porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak. 

 

Članak 6. 

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%  na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.  

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Polača. 

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak za Općinu Polača 

obavlja Porezna uprava. 

 

2. Porez na potrošnju 

Članak 7. 

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 Polača. 

 

Članak 8. 

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke, je fizička i pravna osoba koja 

pruža ugostiteljske usluge na području Općine Polača.  

 

Članak 9. 

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 7. ove Odluke je prodajna cijena pića koje se 

proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. 
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Članak 10. 

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%. 

Porez na potrošnju prihod je proračuna Općine Polača na čijem području je obavljena 

prodaja pića. 

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik, za razdoblje od prvog do 

posljednjeg dana u mjesecu, iskazuje na Obrascu PP – MI – PO do 20. u mjesecu za prethodni 

mjesec.  

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za 

prethodni. 

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu Polača obavlja 

Porezna uprava čijoj se nadležnoj Ispostavi predaje citirani Obrazac iz stavka 3. ovog članka. 

 

3. Porez na kuće za odmor 

 

Članak 11. 

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor 

koje se nalaze na području Općine Polača.  

 

Članak 12. 

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje. 

Visina porezna na kuće za odmor za područje naselja Polača, Jagodnja Gornja, Jagodnja 

Donja, te naselje Kakma (stari dio) iznosi 5,00 kuna po jednom četvornom metru korisne 

površine kuće za odmor. 

Visina poreza na kuće za odmor za vikend naselje Kakma, te dio naselja Jagodnja Donja 

(Stabanj) iznosi 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. 

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Općine Polača na čijem se području nalazi 

kuća za odmor. 

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti 

podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu 

kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez 

na kuće za odmor. 

Porez za kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju 

tog poreza. 

 

III. PROVEDBENE ODREDBE 

 

Članak 13. 

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza temeljem 

ove Odluke, osim poreza na nekretnine do donošenja posebne odluke Općinskog vijeća, u ime i 

za račun Općine Polača uz prethodnu suglasnost Ministra financija obavlja nadležna Porezna 

uprava.  

Nadležna Porezna uprava dužna je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, Općini 

Polača dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima, te pokrenutim postupcima 

i mjerama radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke. 

Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, nadležnoj Poreznoj upravi, za obavljanje 

poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda. 

Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda 

(FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni 

Proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno Suglasnosti Ministarstva 

financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i 
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ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(„Narodne novine“ 

broj 1/17). 

 

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

             Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenog postupka 

propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju 

i za poreze propisane ovom Odlukom. 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Polača“ osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu 

nakon objave Odluke u „Narodnim novinama“. 

 

Članak 16. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Polača 

objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Polača, broj 6/09., 8/09. i Odluka o prirezu Općine 

Polača objavljena u  „Narodnim novinama“, broj 4/10. 

 

Članak 17. 

 Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Službenom glasniku“ Općine 

Polača, dostavit će se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana 

njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti 

za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Polača.  

 

KLASA:021-08/17-01/19 

URBROJ:2198/26-17-01-2 

Polača, 04.07.2017. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                        Predsjednik 

    Općinskog vijeća 

    Oliver Kulaš    
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