Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN”
broj 26/03-pročišćeni tekst i 82/04.) i članka 26. Statuta općine Slavonski Šamac
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac na svojoj 17. sjednici održanoj 20. listopada 2004. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U članku 5. , stavak 1. iza riječi “djelatnosti iz članka 2. stavka…” dodaje se riječ
“stavka 2., točke…
Članak 2.
U članku 10., stavak 1. , podstavak 5. koeficijent 3,00 mijenja se u koeficijent 2,00
U članku 10., stavak 2. iza riječi “poslovni prostor” dodaju se riječi i “građevno
zemljište”.
U istom stavku iza riječi “za 50%” dodaje se “ali ne može biti manji od koeficijenta
namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevno zemljište.
Iza stavka 2. dodaju se slijedeći stavci:
(3.) Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade
ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine
ostvarenog u pojedinom subjektu.
(4.) Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno
zoni u kojoj se nalazi iz čl. 8. ove Odluke.
(5.) Mjesečni iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine
utvrđuje se množenjem:
Obračunska površina (m2) x vrijednost boda (B) x koeficijent zone (Kz) x koeficijent
namjene (Kn).
Članak 3.
U članku 14., stavak 1. iza riječi “proteklo tromjesečje” dodaje se “osim IV kvartala za
koji se rok plaćanja određuje najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.”
Članak 4.
U članku 18., stavku 1. briše se tekst do točke 1. i glasi:
“ Nekretnine važne za općinu Slavonski Šamac koje se u potpunosti oslobađaju od
plaćanja komunalne naknade su:”

Članak 5.
U članku 22. , stavak 1. briše se riječ “rujna” i dodaje se riječ studenog.
U stavku 2. istog članka briše se riječ “rujna i dodaje se riječ “studenog.”
Članak 6.
U članku 25., stavak 1. briše se riječ “redar” i dodaje se riječ “djelatnik.”
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije», s primjenom odredbi članka 2. stavka 1. i članka 3. od
01. siječnja 2005. godine.
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