REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/19-01/07
UR.BROJ: 2178/14-01-19-2
Oprisavci, 13. prosinca 2019.g.
ZAPISNIK
o radu 17. sjednice
Općinskog vijeća Općine Oprisavci
održane 13. prosinca 2019.godine

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci , Trg Svetog Križa 16 dana
13. prosinca 2019. godine s početkom u 17,35 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Mijo
Uremović., koji je sjednicu sazvao upućivanjem poziva SMS-om.
Nakon što je otvorio sjednicu i pozdravio sve nazočne, utvrdio je da su sjednici
nazočni članovi Općinskog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MIJO UREMOVIĆ
MIJO VLADIĆ
STJEPAN NOVOSELOVIĆ
STJEPAN KURKUTOVIĆ
ANTUN UREMOVIĆ
MATO BOTICA
JASNA VUKOVARAC
MARIJA JUKIĆ
MIRKO BLAŽEVIĆ
PETAR VINARIĆ
MATO VUKOVIĆ
STJEPAN VUČKOVIĆ

- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ .
- Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ.
Sjednici nije nazočan član Općinskog vijeća : STIPO DŽAMBO

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedatelj konstatira da je od ukupno 13
vijećnika Općinskog vijeća sjednici nazočno 12 vijećnika, dakle dovoljan broj za pravovaljani
nastavak rada.
Zapisnik na sjednici vodi Ankica Galović, službenica u Općini Oprisavci.
Za sjednicu je utvrđen slijedeći :
DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o Općinskim porezima općine Oprisavci
2. Različito
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

TOČKA 1.

Donošenje Odluke o Općinskim porezima općine Oprisavci

Mijo Uremović-napomenuo je da svi pred sobom imaju prijedlog Odluke o Općinskim
porezima općine Oprisavci. Zbog hitnosti donošenja ove odluke ova sjednica je sazvana
telefonskim putem , odnosno SMS pozivom. Pročitao je prijedlog odluke.
Pejo Kovačević- rekao je da se radi o tome da je danas zadnji dan za donošenje ove Odluke,
te da se radi o utvrđivanju poreza na lokalnoj razini , općina Oprisavci može imati ova dva
poreza kako je navedeno u prijedlogu: porez na potrošnju i porez na kuće za odmor. Porez na
potrošnju od 3% je neznatan te se tu radi o malim iznosima, a kuće za odmor još uvijek
nemamo. Općina Oprisavci poslove uređivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi
naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih
prihoda.
Predsjednik Općinskog vijeća nakon izlaganja dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
općinskim porezima, nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da
Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donosi:
Na temelju stavka 1. članka 42. Zakona o lokalnim porezima („NN“, br.115/16 i 101/17) te
članka 30. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 03/18),
Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 17. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine
donosi
ODLUKU O OPĆINSKIM POREZIMA
OPĆINE OPRISAVCI
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju lokalni porezi koji su izvori prihoda Općine Oprisavci, poreza na
potrošnju i visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza
na potrošnju i poreza na kuće za odmor.
II.

VRSTE POREZA
Članak 2.
Općinski porezi Općine Oprisavci su:
1. Porez na potrošnju
2. Porez na kuće za odmor
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 Porezna uprava.
2. Porez na kuće za odmor
Članak 5.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10 kn/m2 korisne površine kuće za

odmor.
Članak 6.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Porezna uprava.

III. PROVEDBENE ODREDBE
Članak 7.
Općina Oprisavci poslove uređivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate
općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5%
od ukupno naplaćenih prihoda.
Članak 8.
Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Oprisavci dostavljati
izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Članak 9.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih
prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana
u mjesecu za protekli mjesec.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku
propisane Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom
Odlukom.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine
Oprisavci ( „Narodne novine“ br. 119/01 i 10/05).
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.
KLASA: 410-01/19-02/01
URBROJ: 2178/14-01-19-1

TOČKA 2.

Različito

Pejo Kovačević- napomenuo je da bi Općinsko vijeće za iduću godinu trebalo donijeti
Odluku o poticanju, odnosno pomoći mladim obiteljima za izgradnju obiteljskih kuća.
Mijo Vladić- rekao je da bi bilo bolje da se poveća naknada za novorođenu djecu, na Viru je
ta naknada 50.000 kn.
Stjepan Novoselović- rekao je da bi trebalo prvo mladima osigurati posao, jer ne vrijedi
pomagati i graditi ako nemaju od čega živjeti.
Mijo Vladić- napomenuo je da se svakako nešto poduzme u vezi poticanja mladih da mladi
ne odlaze iz općine.
Mijo Uremović- predlaže da se za iduću godinu uzme u obzir ovo o čemu se raspravljalo te
da vijeće donese konkretnu odluku o poticajima za mlade.
Pitanja više nije bilo, te je sjednica završila u 18,35 h
Zapisnik vodila:
Ankica Galović
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Uremović

