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1. Porez na potrošnju 

Članak 4. 
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), 

prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. 
 

Članak 5. 
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske 

usluge na području Općine Andrijaševci. 
 

Članak 6. 
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića  koje se proda u ugostiteljskim 

objektima umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost. 
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice. 

 
Članak 7. 

Nadzor nad utvrđivanjem, evidentiranjem, naplatom i ovrhom naplate poreza na 
potrošnju obavlja Ministarstvo financija-Porezna uprava, Područni ured Vukovar, Ispostava 
Vinkovci.  

2. Porez na kuće za odmor 

Članak 8. 
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, 

a koje se nalaze na području Općine Andrijaševci. 
Vlasnikom kuće za odmor podrazumijeva se vlasnik odnosno suvlasnik kao i 

izvanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima 
(ugovorom, odlukom suda, nasljeđivanjem i sl.). 

Ako postoje dva ili više suvlasnika, svaki od njih je porezni obveznik za dio kuće za 
odmor koju ima u vlasništvu, te svaki dobiva rješenje o razrezu poreza. 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste 
povremeno ili sezonski. 

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj 
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. 

 
Članak 9. 

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

četvornom metru korisne površine kuće za odmor. 
 

Članak 10. 
Porez na kuće za odmor ne plaća se za kuće za odmor koje se ne mogu koristiti. 
Kućom za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu 

koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požara, potresa) te starosti i trošnosti. 
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima 

smješteni prognanici i izbjeglice. 
Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti. 
 

 



Članak 11. 
Obveznici poreza na kuću za odmor dužni su Ministarstvo financija-Porezna uprava, 

Područni ured Vukovar, Ispostava Vinkovci dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se 
odnose na mjesto gdje se objekti nalaze, korisnu površinu istih, kao i druge podatke potrebne 
za utvrđivanje navedenog poreza, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.  

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o 
utvrđivanju toga poreza. 

3. Porez na tvrtku ili naziv 

Članak 12. 
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na 

dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti te imaju sjedište odnosno 
prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Andrijaševci. 

Porez na tvrtku ili naziv plaća se za registrirano sjedište obrta ili tvrtke te za poslovnu 
jedinicu u kojoj se obavlja djelatnost, bez obzira da li su na ulazu u sjedište ili poslovnu 
jedinicu tvrtka ili naziv istaknuti ili nisu. 

Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki ili naziva iste pravne i fizičke osobe, 
plaća se samo jedan iznos poreza na tvrtku ili naziv. 

 Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice 
obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu. 

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na 
tvrtku ili naziv. 

Poduzetnici početnici koji zapošljavaju najmanje jednog (1) radnika na neodređeno 
vrijeme plaćaju porez na tvrtku uz sljedeće olakšice: 
a) 100 % oslobođenja poreza na tvrtku za prve dvije godine poslovanja, 
b) 50 % oslobođenja poreza na tvrtku za treću i četvrtu godinu poslovanja. 
  

Članak 13. 
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu i to: 

 
a) pravne osobe (klasifikacija po Zakonu o računovodstvu) 
-  velika trgovačka društva (veliki poduzetnici)....…………………….2.000,00 kuna, 
-  srednje velika trgovačka društva (srednji poduzetnici)..…………….1.500,00 kuna, 
-  mala trgovačka društva (mali poduzetnici)..…………………………1.000,00 kuna, 
b) fizičke osobe koje obavljaju slijedeće djelatnosti: 
- djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića………………………….800,00 kuna 
- trgovačka djelatnost……………………………………………………700,00 kuna  
- odvjetnici, javni bilježnici……………………………………………....700,00 kuna 
- proizvodne i uslužne djelatnosti …………………………………….... 600,00 kuna 
- ostale djelatnosti………………………………………………………. 500,00 kuna 

Osobe iz stavka 1. ovoga članka, koje imaju sjedište ili prebivalište ili uobičajeno 
boravište na području Općine Andrijaševci, za svaku poslovnu jedinicu u svom sastavu koja 
se nalazi na području Općine Andrijaševci, plaćaju 50 % od iznosa poreza iz stavka 1. ovog 
članka. 
  

Članak 14. 
Ako pravna ili fizička osoba prestane obavljati djelatnost u tijeku poreznog razdoblja 

(kalendarske godine), za posljednju godinu obavljanja djelatnosti (poslovanja) plaća razmjerni 
dio poreza na tvrtku ili naziv na mjesečnoj osnovi. 



Porez na tvrtku ili naziv ne plaća osoba: 
- koja ne obavlja djelatnost, odnosno 
- koja je brisana iz odgovarajućeg registra ili je postupak brisanja u tijeku, odnosno za 

koju je pokrenut, odnosno okončan postupak likvidacije ili stečaja, 
- koja je privremeno obustavila obavljanje obrta, u skladu s odredbama važećeg Zakona 

o obrtu ukoliko privremena obustava obavljanja obrta traje duže od godine dana. 
 

Članak 15. 
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv dužni su do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje 

porez dostaviti Ministarstvu financija-Porezna uprava, Područni ured Vukovar, Ispostava 
Vinkovci podatke koji se odnose na tvrtku odnosno naziv, promjenu istih kao i svaku drugu 
promjenu koja utječe na utvrđivanje visine poreza. 

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o 
utvrđivanju toga poreza. 

Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine, plaća se razmjerni dio propisanog 
poreza na tvrtku ili naziv sukladno članku 13. ove Odluke. 

 

4. Porez na korištenje javnih površina 

Članak 16. 
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne 

površine na području Općine Andrijaševci. 
Javnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta unutar građevnog 

područja, koja su sukladno prostornim planovima namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, 
igrališta,zelene površine i slično). 

Članak 17. 
Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20 % na iznos ugovorene 

naknade koja se plaća za korištenje javnih površina. 
 

Članak 18. 
Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave 

rješenja o utvrđivanju tog poreza kojeg donosi Ministarstvo financija-Porezna uprava, 
Područni ured Vukovar, Ispostava Vinkovci. 

 

III.  ZAJEDNIČKE ODREDBE 

Članak 19. 
Obavljanje poslova u svezi s utvrđivanjem poreza, evidentiranjem, nadzorom, 

naplatom i ovrhom radi naplate poreza utvrđenih ovom Odlukom, Općina Andrijaševci 
prenosi na Ministarstvo financija -Porezna uprava, Područni ured Vukovar, Ispostava 
Vinkovci. 

  Ministarstvu financija -Porezna uprava, Područni ured Vukovar, Ispostava Vinkovci 
za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno 
naplaćenih prihoda. 

 
 
 



 
Članak 20. 

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih 
prihoda (FINA) da naknadu iz članka 19. stavak 2. ove Odluke, Ministarstvu financija - 
Porezna uprava, Područni ured Vukovar, Ispostava Vinkovci, obračuna i uplati u Državni 
proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec. 

 
Članak 21. 

 Ministarstvo financija -Porezna uprava, Područni ured Vukovar, Ispostava Vinkovci, 
dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Andrijaševci dostavljati zbirna 
izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima iz ove Odluke. 

  

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima 

Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 5/02). 
 

Članak 23. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 

 

 

     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        Zlatko Kobašević, bacc.oec. 


