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Mihovljan, 30. lipanj 2017. 
 
Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) i članka 
39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13), Općinsko 
vijeće Općine Mihovljan, na 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine, donijelo je 
 

ODLUKU  
O POREZIMA OPĆINE MIHOVLJAN 

 
I. OPĆA ODREDBA  
 

Članak 1. 
 Ovom odlukom utvrđuju se stope, visina i način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji 
pripadaju Općini Mihovljan.  
 
II. VRSTE POREZA  
 

Članak 2. 
 Porezi Općine Mihovljan su:  
  1. Porez na potrošnju, 
  2. Porez na kuće za odmor,  
  3. Porez na korištenje javnih površina,  
  4. Porez na nekretnine.  
 

1. Porez na potrošnju 
 

Članak 3. 
 Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih 
vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskih objektima.  
 

Članak 4. 
 Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na 
području Općine Mihovljan.  
 

Članak 5. 
 Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim 
objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. Obračunsko razdoblje poreza na 
potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni 
obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 



Mihovljan do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je 
platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.  
 

Članak 6. 
 Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. članka 5. ove Odluke.  
 

2. Porez na kuće za odmor 
 

Članak 7. 
 Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na 
području Općine Mihovljan.  
 

Članak 8. 
 Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili 
sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se klijeti, vinski podrumi i gospodarske zgrade koje služe za 
smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora te za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih 
proizvoda koji služe za potrebe domaćinstva.  
 

Članak 9. 
 U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu članka 8. ove Odluke, osim osobne 
iskaznice, uzimati će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška 
električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom 
odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi 
raspoloživi podaci.  
 

Članak 10. 
 Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 10,00 kuna po jednom četvornom metru 
korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine Mihovljan.  Porez na kuće za 
odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.  
 

Članak 11. 
 Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih 
razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) 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.  
 

Članak 12. 
 Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mihovljan 
dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu 
površinu, podatke o poreznom obvezniku, te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se 
utvrđuje porez na kuće za odmor.  
 Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 
1. siječnja 2018. godine dovršit će se po odredbama ove Odluke.  
 

3. Porez na korištenje javnih površina 
 

Članak 13. 
 Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na 
području Općine Mihovljan.  
 Pod javnim površinama smatraju se površine javne namjene na kojima se okupljaju, zadržavaju 
ili prolaze građani, odnosno koje služe neposredno za javne svrhe, a koje održava Općina 
Mihovljan,  te javne površine koje su u vlasništvu Općine Mihovljan.  
 

Članak 14. 



 
 Porez na korištenje javnih površina plaća fizička ili pravna osoba kojoj je Jedinstveni upravni 
odjel Općine Mihovljan odobrio zauzimanje javnih površina na području Općine Mihovljan.  
 Ukoliko pravna ili fizička osoba započne ili nastavi koristiti javnu površinu samovoljno bez 
dozvole nadležnog tijela iz stavka 1 plaća se trostruki iznos poreza propisan ovom odlukom.  
 

Članak 15. 
 Za korištenje javne površine porezni obveznik plaća porez na korištenje javne površine po m2 
javne površine i to kako slijedi: 

1. za jedan dan po m2 - 55,00 kn 
2. za mjesečno korištenje po m2 - 100,00 kn. 

 Naknada za trgovinu na malo izvan prodavaonica propisana je Odlukom Općinskog vijeća 
„Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica“. 
 

Članak 16. 
 Razdoblje oporezivanja je vrijeme korištenja javne površine, a obračun i naplata poreza vrši se 
mjesečno. Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi se na temelju odobrenja 
iz članka 14. stavka 1. ove odluke.  
 Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o 
utvrđivanju poreza.  
 

Članak 17. 
 Porez na korištenje javnih površina ne plaća se na javne površine za koje je sklopljen ugovor o 
zakupu za postavu kioska ili drugih montažnih naprava. U slučajevima kada se javne površine 
koriste u humanitarne i druge svrhe od javnog interesa, porez se ne naplaćuje.  
 

4. Porez na nekretnine 
 

Članak 18. 
 Predmet oporezivanja, porezi obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na 
nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Mihovljan sukladno Zakonu o 
lokalnim porezima.  

 
III. NADLŽENOST I PRIMJENA PROPISA  
 

Članak 19. 
 Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza iz članka 2. 
točke 1., 2. i 3. ove odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Mihovljan 
 

Članak 20. 
 Porezni obveznik dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mihovljan dostaviti dokaz o 
svakoj činjenici, odnosno promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze u roku od 15 dana od 
njezina nastanka.  
 

Članak 21. 
 Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve 
ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.  
 
IV. PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 22. 
 Ako porezni obveznik postupi suprotno odredbama ove Odluke kojima se propisuje obveza 
obračuna, podnošenja obrasca PP-MI-PO i uplate poreza na potrošnju, neposredno se primjenjuju 
prekršajne odredbe članka 56. Zakona o lokalnim porezima.  



 Odredbe članka 56. Zakona o lokanim porezima primjenjuju se i u slučaju kada porezni 
obveznik ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuću za odmor. 
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 23. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/08).  
 

Članak 24. 
 Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor 
započeti do dana stupanja na snagu ove odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima 
Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/08). Odredbe članaka 7. 
do 12. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.  
 

Članak 25. 
 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“. 

                                                                                                         
                                                                                         
 

         Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               Željko Čleković 

 
 
 
DOSTAVITI: 
  

1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, n/r 
voditeljice Mirjane Valjavec, Magistratska 1, 49000 Krapina, (nadzor) 

2. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane 
Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina ( za objavu) 

3. Oglasna ploča i WEB stranica općine Mihovljan, 
4. Općinskom načelniku Općine Mihovljan, 
5. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje, 
6. Prilog zapisniku, 
7. Pismohrana. 

 


