
N A C R T  

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 

101/17) i članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 6/21), 

Općinsko vijeće Općine Kolan na 19. sjednici održanoj dana _____ listopada 2022. godine, 

donosi 

ODLUKU 

o općinskim porezima Općine Kolan 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se odlukom utvrđuju vrsta poreza na području Općine Kolan, stope i visine 

poreza, način obračuna i plaćanja te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza koji 

su prihod Proračuna Općine Kolan. 

 

II. VRSTE POREZA 

Članak 2. 

Općinski porezi su: 

1. Porez na potrošnju 

2. Porez na kuće za odmor 

3. Porez na korištenje javnih površina. 

 

 

1. POREZ NA POTROŠNJU 

Članak 3. 

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %. 

 

Članak 4. 

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo 

financija - Porezna uprava. 

 

 

2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 

Članak 5. 

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 1,99 eura/m2 korisne površine. 

 

Članak 6. 

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Jedinstveni 

upravni odjel Općine Kolan. 

 

 

3. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

Članak 7. 

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

površine na području Općine Kolan. 

 

Članak 8. 

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta unutar građevnog 

područja koja su u skladu s prostornim planovima namijenjena kao javne zelene površine, 

pješačke staze, pješačke zone, trgovi, parkovi te ostale javne površine. 



 

Članak 9. 

Visina poreza na korištenje javnih površina utvrđuje se kako slijedi: 

- za korištenje javne površine koja se koristi cijele godine ili sezonski (najmanje 3 mjeseca u 

godini) plaća se po stopi od 10% na iznos ugovorene naknade koja se plaća za korištenje javnih 

površina, 

- za privremeno ili povremeno korištenje javne površine plaća se 0,66 eura/m2 korištene površine 

dnevno. 

 

Članak 10. 

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za 

humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te 

ostale manifestacije koje su u interesu Općine Kolan. 

 

Članak 11. 

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan. 

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

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

objavljena u „Službenom i glasnik Zadarske županije“ broj: 14/17 i 1/18. 

 

Članak13. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kolan“, a stupa na snagu 1. 

siječnja 2023. godine. 
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