
Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 

101/17, ) te na temelju članka 30. Statuta Općine Sućuraj („Službeni glasnik Općine Sućuraj“ broj 

03/18), Općinsko vijeće Općine Sućuraj na svojoj petoj sjednici održanoj dana godine donijelo je  

 

ODLUKU  

o općinskim porezima Općine Sućuraj 

 I. TEMELJNE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se općinski porezi, kao prihodi Općine Sućuraj kojima u okviru 

samoupravnog djelokruga Općina Sućuraj slobodno raspolaže.  

Članak 2. 

Općina Sućuraj uvodi sljedeće poreze:  

1. porez na potrošnju,  

2. porez na kuće za odmor,  

3. porez na korištenje javnih površina,  

4. prirez porezu na dohodak.  

II. POREZ NA POTROŠNJU  

Članak 3. 

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 Sućuraj.  

Članak 4. 

(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.  

(2) Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, u 

koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.  

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

(4) Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni 

mjesec, pojedinačno za svaki poslovni prostor.  

Članak 5. 

 Porez iz članka 3. ove Odluke plaća se po stopi od 3%. 

 III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 



Članak 6. 

(1) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području 

Općine Sućuraj.  

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

Članak 7. 

 (1) Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kuna u godišnjem iznosu po jednom četvornom metru 

korisne površine kuće za odmor.  

Članak 8. 

(1) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti. Kućama za odmor 

iz stavka 1. ovoga članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i 

prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.  

Članak 9. 

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sućuraj dostaviti 

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

ostale podatke koji su bitni za utvrđivanje obveze, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na 

kuće za odmor.  

Članak 10. 

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, u smislu članka 9. ove Odluke, osim osobne iskaznice, 

uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, 

izjava o izabranom liječniku, mjesto i vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona, 

prijema poštanske pošiljke, mjesto podnošenja porezne prijave, izjave svjedoka, očevid i svi drugi 

raspoloživi podaci. 

Članak 11. 

(1) Rješenje o visini poreza na kuće za odmor donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Sućuraj.  

(2) Porez na kuće za odmor plaća se u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja. 

 

 IV. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA  

Članak 12. 

(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.  

(2) Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu ili posjedu Općine 

Sućuraj koje su namijenjene općoj upotrebi (javne zelene površine, javno prometne površine,  

pješačke staze, pješačke zone, trgovi, plaže i sl. ).  



(3) Javne površine iz stavka 2. ove Odluke mogu se koristiti na način, pod uvjetima i u roku koje 

odredi Općinski načelnik, a na osnovu posebnog Ugovora koji zaključuje Jedinstveni upravni odjel sa 

korisnikom javne površine.  

(4) Korisnici javnih površina koji javne površine koriste bez Ugovora o korištenju javnih površina kojim 

se uređuju uvjeti, način i rokovi korištenja javnih površina ili koriste javnu površinu suprotno 

odredbama Ugovoru plaćaju porez na korištenje javnih površina uvećan za 30%.  

(5) Porez na korištenje javnih površina plaća se na temelju Rješenja o utvrđivanju istog kojeg donosi 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sućuraj i to u dva obroka:  

− prvi obrok do 15. srpnja, 

 − drugi obrok do 15. kolovoza godine za koju se utvrđuje porez.  

Korištenje javne površine za postavljanje klupa, stolova i stolica (ugostiteljskih terasa)  

Članak 13. 

SKUPINA RESTORANI  

(1)Za korištenje javne površine za postavljanje klupa, stolova i stolica, suncobrana, pitara i sličnog 

(ugostiteljskih terasa) plaća se porez po m2 mjesečno prema zonama kako slijedi:  

1. I ZONA - SUĆURAJ  100,00 kn  

2. II ZONA - BOGOMOLJE 80,00 kn  

 

SKUPINA BAROVI 

Za korištenje javne površine za postavljanje klupa, stolova i stolica, suncobrana, pitara i sličnog 

(ugostiteljskih terasa) plaća se porez po m2 mjesečno prema zonama kako slijedi: 

1. I ZONA -  SUĆURAJ  80,00 kn  

2.II ZONA -  BOGOMOLJE 60,00 kn  

(2) Rješenje o porezu na korištenje javne površine za postavljanje ugostiteljske terase u glavnoj 

sezoni izdaje se na razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna, neovisno kojeg se datuma objekt otvori i/ili 

zatvori. 

 (3) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu za postavljanje ugostiteljske terase i van razdoblja 

navedenog u prethodnom stavku odnosno od 01.listopada do 31. svibnja plaća porez u iznosu od 

1,00 kn mjesečno po prostoru. Naprijed navedeno vrijedi za sve zone na području Općine Sućuraj.  

(4) Ukoliko korisnik ne ukloni ugostiteljski inventar (stolove i stolice, suncobrane, pitare i slično), a ne 

radi u vremenskom periodu od 01.listopada do 31. svibnja plaća porez u iznosu od 400,00 kn 

mjesečno po prostoru.  

 



 

Korištenje javne površine za prodaju cvijeća, voća, povrća i vlastitih prehrambenih proizvoda  

1. Članak 14. 

(1) Korištenje javne površine za prodaju cvijeća, voća, povrća i vlastitih prehrambenih proizvoda plaća 

se porez mjesečno za razdoblje od 01.lipnja do 30. rujna  prema zonama kako slijedi:  

I ZONA- Sućuraj 2.000,00 kn  

II ZONA- Bogomolje 1.400,00 kn  

(2) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja plaća porez 

mjesečno u iznosu od 80,00 kn.  

Korištenje javne površine za prodaju ribe  

Članak 15. 

(1) Korištenje javne površine za prodaju ribe plaća se porez mjesečno po prodajnom mjestu za 

razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna prema zonama kako slijedi:  

I ZONA - SUĆURAJ 200,00 kn  

II  ZONA – BOGOMOLJE 120,00 kn  

(2) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja plaća porez 

mjesečno u iznosu od 20,00 kn.  

Korištenje javne površine za prodaju suvenira, slika i ostalih rukotvorina domaće izrade te za 

prodaju tetovaža  

Članak 16. 

(1) Korištenje javne površine za prodaju suvenira, slika i ostalih rukotvorina domaće izrade te za 

prodaju tetovaža ( maksimalne veličine do 4m2 ) plaća se porez mjesečno po prodajnom mjestu za 

razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna prema zonama kako slijedi:  

I ZONA- 750,00 kn 

 II ZONA- 500,00 kn  

(2) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja plaća porez 

mjesečno u iznosu od 80,00 kn.  

 

 

 

 



Korištenje javne površine za postavljanje uređaja i objekata za sportske igre i zabavu  

Članak 17. 

(1) Korištenje javne površine za postavljanje uređaja i objekata za sportske igre i zabavu (ljuljačke, 

hvataljke, PlayStation, internet, biljar, stolni nogomet, stolni tenis i sl.) plaća se porez po m2 

mjesečno od 01. svibnja do 31. listopada SVE ZONE 120,00 kn  

(2) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. studenoga do 30. travnja plaća porez 

mjesečno u iznosu od 100,00 kn mjesečno po prostoru.  

Korištenje javne površine za iznajmljivanje bicikla, skutera, vozila (rent a car), quad bicikla i sličnih 

vozila  

Članak 18. 

(1) Korištenje javne površine za iznajmljivanje bicikla, skutera, vozila (rent a car), quad bicikla i 

sličnih vozila  plaća se porez po m2 mjesečno za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna kako 

slijedi:  

SVE ZONE - bicikli i skuteri 120,00 kn  

SVE ZONE - vozila (rent a car), quad bicikla 150,00 kn  

(2) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja plaća porez 

mjesečno u iznosu od 100,00 kn po prostoru.  

Korištenje javne površina za postavljanje luna parka, trampolina, zračnih i zabavnih balona  

Članak 19. 

(1) Korištenje javne površine za postavljanje luna parka, trampolina, zračnih i zabavnih balona i slično 

plaća se porez po m2 mjesečno za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna kako slijedi: SVE ZONE 80,00 

kn.  

(2) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja plaća porez 

mjesečno u iznosu od 100,00 kn po prostoru.  

Korištenje javne površine za postavljanje štandova za prodaju ostalih proizvoda  

Članak 20. 

(1) Korištenje javne površine za postavljanje štandova za prodaju ostalih proizvoda ( uvozne robe, 

plažnog i drugog programa namijenjenog turistima, tekstila, plastike i slično.) plaća se porez po m2 

mjesečno za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna kako slijedi:  

I ZONA- 500,00 kn  

II ZONA- 350,00 kn  

(2) Korištenje javne površine izvan štanda naplaćuje se mjesečno 300,00 kn po m2 .  



(3) Korištenje javne površine u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja te od 01. listopada do 31. 

listopada plaća se u umanjenom iznosu od 50%. 

 (4) Korištenje javne površine do 01. svibnja te od 01. studenoga plaća se po prodajnom mjestu 

100,00 kn mjesečno plus kvadrat izvan štanda 20kn/m2 .  

Korištenje javne površine za postavljanje aparata i pokretnih naprava  

Članak 21. 

(1) Korištenje javne površine za postavljanje aparata i pokretnih naprava za sladoled, bezalkoholnih 

pića, kokice i ostalo plaća se porez po m2 mjesečno za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna kako slijedi 

: I ZONA- 900,00 kn  

II ZONA-  750,00 kn  

(2) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja plaća porez 

mjesečno u iznosu od 100,00 kn po prostoru.  

(3) Korištenje javne površine za postavljanje škrinje za prodaju kupovnih, zapakiranih sladoleda plaća 

se porez po m2 mjesečno za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna kako slijedi:  

I ZONA- 750,00 kn  

II ZONA- 500,00 kn  

(4) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja plaća porez 

mjesečno u iznosu od 100,00 kn po prostoru.  

Korištenje javne površine za postavljanje kioska za pružanje ugostiteljskih usluga  

Članak 22. 

 (1) Korištenje javne površine za postavljanje kioska za pružanje ugostiteljskih usluga plaća se porez 

mjesečno po prodajnom mjestu za razdoblje od 01. svibnja do 30. rujna kako slijedi: 

 I ZONA- 3.000,00 kn  

II ZONA- 2.000,00 kn  

(2) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. listopada do 30. travnja plaća porez 

mjesečno umanjen za 65%, a ukoliko ne obavlja djelatnost van toga razdoblja plaća porez mjesečno 

umanjen za 70%.  

(3) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu izvan površine koju zauzima kiosk, površina se naplaćuje 

sukladno članku 13. ove Odluke.  

 

 

 



Korištenje javne površine za postavljanje kioska za prodaju novina  

Članak 23. 

(1) Korištenje javne površine za postavljanje kioska za prodaju novina plaća se porez mjesečno po 

prodajnom mjestu za razdoblje od 01. svibnja do 30. rujna kako slijedi: 

 I ZONA- 800,00 kn  

II ZONA-  500,00 kn  

(2)Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. listopada do 30. travnja plaća porez 

mjesečno umanjen za 65%, a ukoliko ne obavlja djelatnost van toga razdoblja plaća porez mjesečno 

umanjen za 70%.  

Korištenje javne površine za postavljanje kioska za ostale uslužne, trgovinske i druge djelatnosti, te 

korištenje javne površine ispred uslužnih, trgovinskih i drugih sličnih objekata  

Članak 24. 

(1) Korištenje javne površine za postavljanje kioska za ostale uslužne, trgovinske i druge djelatnosti 

plaća se porez mjesečno po prodajnom mjestu za razdoblje od 01. svibnja do 30. rujna kako slijedi:  

I ZONA- 3.000,00 kn  

II ZONA- 2.000,00 kn  

(2) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. listopada do 30. travnja plaća porez 

mjesečno umanjen za 65%, a ukoliko ne obavlja djelatnost van toga razdoblja plaća porez mjesečno 

umanjen za 70%.  

(3) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu izvan površine koju zauzima kiosk, odnosno koristi javnu 

površinu ispred svog uslužnog, trgovinskog ili drugog sličnog objekta,  površina se naplaćuje sukladno 

članku 13. ove Odluke.  

Korištenje javne površine za postavljanje štandova za prodaju turističkih izleta i karata, kao i info 

punktova, postavljanje reklamnih panoa, oglasnih ploča, paravana i sličnog  

Članak 25. 

(1) Korištenje javne površine za postavljanje štandova za prodaju turističkih izleta i karata, kao i info 

punktova (maksimalne veličine do 2m2 ) plaća se porez mjesečno po prodajnom mjestu za razdoblje 

od 01. lipnja do 30. rujna kako slijedi:  

I ZONA- 800,00 kn  II ZONA-600,00 kn  

(2) Korištenje javne površine za postavljanje reklamnih panoa, oglasnih ploča, paravana i sličnog 

(maksimalne veličine do 2m2 ) plaća se porez mjesečno po prodajnom mjestu za razdoblje od 01. 

lipnja do 30. rujna kako slijedi:  

I ZONA – 400,00 KN 



II ZONA – 300,00 KN 

 

(2) Ukoliko korisnik koristi javnu površinu u razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja plaća porez 

mjesečno u iznosu od 50,00 kn.  

 

 

Korištenje javne površne za parkiranje vozila  

Članak 26. 

(1) Korištenje javne površine za parkiranje vozila plaća se za jedno vozilo mjesečno kako slijedi.  

VII I VIII mjesec 200,00 kn  

VI I IX mjesec 100,00 kn  

- za parkiranje autobusa dnevno 400,00 kn  

(2) Parkiranje na sat plaća se za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna kako slijedi: − na području Općine 

u iznosu od 7,00 kn/, dnevna karta u iznosu od 50,00 kn,  

(3) Parkiranje na sat za razdoblje od 01. listopada do 31. svibnja je besplatno osim za parkiranje na 

oba trajektna parkirališta u Drveniku gdje se parkiranje na sat u razdoblju od 01. listopada do 31. 

svibnja plaća 4,00 kn, dnevna karta 40,00 kn, a mjesečna 100,00 kn.  

Korištenje javne površine za privremeno smještanje građevinskog materijala  

Članak 27. 

Korištenje javne površine za privremeno smještanje građevinskog materijala plaća se porez u iznosu 

od 25,00 kn po m3 materijala samo uz odobrenje nadležnog tijela.  

Članak 28. 

Rješenje o porezu na korištenje javne površine za djelatnosti od članka 15. do članka 26. ove Odluke 

izdaje se sukladno odredbama u navedenim člancima od početka mjeseca u kojem objekt otvara do 

završetka mjeseca u kojem objekt zatvara, neovisno kojeg se datuma u mjesecu objekt otvori i/ili 

zatvori.  

V. PRIREZ POREZU NA DOHODAK  

Članak 29. 

Prirez porezu na dohodak na području Općine Sućuraj plaća se po stopi od 0 %.  

 

 



 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 30. 

U slučaju nepravovremenog plaćanja obveza utvrđenih ovom Odlukom zaračunava se i naplaćuje 

zakonska zatezna kamata.  

Članak 31. 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Sućuraj 

(„Službeni glasnik Općine Sućuraj br. “).  

Članak 32. 

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


