
67.

 Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“  broj 
68/18) i članka  32. Statuta općine Velika Kopanica 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13, 3/18 i 11/18 ), Općinsko vijeće  općine 
Velika Kopanica  na 15. sjednici održanoj dana 
27.11.2018.g., donijelo je

ODLUKU

o vrijednosti boda za izračun komunalne 
naknade

Članak 1.

Vrijednost boda (B) za izračun komunalne 
naknade određuje se u visini od 2,16 kuna po 
četvornome metru (m²) korisne površine stambenog 
i poslovnog prostora u prvoj zoni. 

Članak 2.

Vrijednost boda iz članka 1. ove odluke 
jednaka je  godišnjoj visini komunalne naknade po 
četvornome metru (m²) korisne površine stambenog 
prostora u prvoj zoni. 

Vrijednost boda iz članka 1. ove odluke 
iznosi 0,18 kuna mjesečno  po četvornome metru 
(m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj 
zoni  kad se naknada obračunava i plaća svaki 
mjesec (pravne osobe), odnosno 0,72 kune po 
četvornome metru (m²) korisne površine stambenog 
prostora u prvoj zoni  kad se naknada obračunava i 
plaća svaka 4 (četiri) mjeseca (fizičke osobe).

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove odluke 
prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda  za obračun 
komunalne naknade u Općini Velika Kopanica 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 20/13).

Članak 4.

Ova će odluka  objavit će se  u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na 
snagu 01. siječnja 2019. godine.
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 Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o 
upravljanju državnom imovinom („Narodne 
novine“ br. 52/18) i članka 46. Statuta općine Velika 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica na 15. sjednici 
održanoj dana 27.11.2018. godine, donosi

O D L U K U 

o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica 

za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan 

upravljanja imovinom u vlasništvu općine Velika 

Kopanica za 2019. godinu kojeg je Općina Velika 

Kopanica u obvezi donijeti u skladu s odredbama 

Zakona o upravljanju državnom imovinom 

(»Narodne novine«, broj 52/18) te prema 

preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj 

reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama 

jedinica lokalne i  područne (regionalne) 

samouprave na području Brodsko - posavske 

županije.

Članak 2.

 Godišnjim planom upravljanja imovinom 

određuju se:

· kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom općine Velika Kopanica, 
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