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c) Nekretnine važne za Općinu koje se u potpunosti 
oslobađaju od plaćanja komunalne naknade 
 
 

Članak 14. 
Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se 
oslobađaju slijedeće nekretnine: 

- u vlasništvu Općine Kolan, 
- koje koriste trgovačka društva u vlasništvu ili 

suvlasništvu Općine, 
- koje koriste korisnici proračunskih sredstava 

pod uvjetom da te nekretnine ne daju u najam 
ili zakup, 

- koje su važećim Prostornim planom 
predviđene za javnu namjenu 

- ustanove predškolskog odgoja, osnovnog 
obrazovanja, zdravstvene zaštite, vatrogasnih 
službi i župe Kolan. 

 
d) Uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim 
slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje 
od plaćanja komunalne naknade 
 

Članak 15. 
Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika nekretnine 
privremeno će se osloboditi od plaćanja komunalne 
naknade: 

1. osobe koje su korisnici stalne socijalne skrbi,  
2. osobe kojima je prihod po članu domaćinstva u 

prethodnoj godini iznosi manje od 700,00 
kuna,  

3. osobe kojima je u nekretnini, uslijed 
elementarne nepogode ili druge nezgode, 
nastala šteta koja premašuje iznos komunalne 
naknade.  

U slučajevima iz točke 1. i 2. st. 1. ovog članka 
obveznik će se osloboditi plaćanja komunalne naknade 
u roku koji odredi Općinski načelnik Općine Kolan. 
 

Članak 15 a. 
U slučaju oslobođenja od plaćanja komunalne naknade 
iz članka 14. i 15. ove Odluke, sredstva potrebna za 
održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
osigurat će se u proračunu općine Kolan iz prihoda od 
imovine. 
 
III   KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 16. 
Fizička i pravna osoba koja ne postupi sukladno odredbi 
članka 11. stavka 2. ove Odluke , kaznit će se 
novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne 
naknade. 
Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj 
iz prethodnog stavka podnosi upravno tijelo Općine 
Kolan nadležno za poslove komunalnog gospodarstva. 
 
 
 
 

 
 
IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 17. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
od 5. lipnja 2003 godine Klasa: 021-05/03-01/1, Ur. br: 
2198/33-03-01 („Službeni glasnik „Zadarske županije 
broj 10/03). 
 

Članak 18. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom glasniku» Zadarske županije, a 
primjenjivati će se od 01. siječnja 2010. godine. 
 
Klasa: 363-03/09-01/5  
Ur. broj: 2198-40-09-1 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Oštarić 
 
       
Temeljem članka 25. stavka 1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu(Narodne novine br. 26/03) te članka 28 
Statuta Općine Kolan(„Službeni glasnik“ Zadarske 
županije br. 17/09), Općinsko vijeće Općine Kolan na 5. 
sjednici održanoj 24. studenog 2009. godine,              
donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

 
Članak 1. 

Vrijednost boda (B) koja je osnova za obračun visine 
komunalne naknade na području Općine Kolan iznosi 
0,54 kn/m2 korisne površine stambenog prostora u 
prvoj zoni Općine Kolan. 
  
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom glasniku“ Zadarske županije. 
 
 
 
Klasa:363-01/09-01/113 
Urbroj:2198-40-09-1 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Oštarić 
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Na temelju članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 
33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. 
Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne ) 
samouprave («Narodne novine» broj 117/93, 67/97, 
33/00, 73/00, 127/00 i 59/01) i članka 28. Statuta 
Općine Kolan („Službeni glasnik“Zadarske županije 
broj.17/09) Općinsko vijeće općine Kolan na 5.sjednici 
održanoj 24. studenog 2009.g., donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o općinskim porezima Općine Kolan 

 
I  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se stope, visina te način 
obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti 
izvori prigoda Proračuna Općine Kolan. 
 

Članak 2. 
Općini Kolan pripadaju slijedeći općinski porezi: 

1. porez na potrošnju 
2. porez na kuće za odmor 
3. porez na tvrtku ili naziv 
4. porez na neiskorištene poduzetničke 

nekretnine 
5. porez na korištenje javnih površina 
 

 
1. POREZ NA POTROŠNJU 

Članak 3. 
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i 
piva plaća se po stopi 3 %. 
 

Članak 4. 
Bezalkoholnim pićima u smislu članka 3. ove Odluke, 
smatraju se prirodni voćni sokovi kao i sva 
osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića te mineralne 
i gazirane vode, osim kave i čaja. 
 

Članak 5. 
Osnovica poreza na potrošnju iz članaka 3. ove odluke 
jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u 
ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu 
vrijednost. 
     

Članak 6. 
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i 
piva, obveznik poreza obračunava i plaća u roku i na 
način propisan Zakonom o porezu na dodanu 
vrijednost. 
Obračunati i plaćeni porez iskazuje se u evidencijama 
propisanim za obračun poreza na potrošnju. 
 

Članak 7. 
Utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju za Općinu 
Kolan obavlja Ministarstvo financija, porezna uprava, 
područni ured Zadar, Ispostava Pag. 
 

 
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. 
ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% od 
ukupno naplaćenih prihoda. 
 
 
2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 
 

Članak 8. 
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe 
koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine 
Kolan. 
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade 
ili stana koji se koriste privremeno ili sezonski. 
 

Članak 9. 
Porez na kuće za odmor na području Općine Kolan 
plaća se u visini od 15,00 kuna po četvornom metru 
površine. 
 

Članak 10. 
Porez na kuće za odmor utvrđuje se Rješenjem 
Upravnog odjela u jednokratnom godišnjem iznosu. 
 

Članak 11. 
Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatra se: 
- zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih 

strojeva, oruđa i drugog pribora, 
- zgrada, dio zgrade ili stan koji se ne mogu 

koristiti zbog starosti, trošnosti, ratnih razaranja i 
prirodnih nepogoda (poplave, požar, potres), 

- zgrade u kojima su smješteni prognanici i 
izbjeglice, 

- odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave koje služe za 
smještaj djece do 15. godina starosti. 

 
Članak 12. 

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom 
tijelu iz članka 10. ove Odluke, 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. 
Podatke iz prethodnog stavka treba dostaviti do 31. 
ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za 
odmor. 
 

Članak 13. 
Porez na kuće za odmor ne plaćaju vlasnici objekata 
koji imaju prebivalište na području Općine Kolan, što 
dokazuju potvrdom o prebivalištu. 
 
 
3. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV 

 
Članak 14. 

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke 
osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit ili 
poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje 
djelatnosti. 
 
 




