
 

 

 

 

 

KLASA: 406-01/18-02/26 
URBROJ: 2188/07-18-02/03 
Nuštar, 23. studenoga 2018. godine 
 
Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18) i članka 
31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 10/18) 
Općinsko vijeće Općine Nuštar na 17. sjednici održanoj dana 23. studenoga 2018,. godine 
donosi 
 

ODLUKU o donošenju 
Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nuštar 

za 2019. godinu 
 

I. 
Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nuštar koji je sastavni dio ove 
Odluke. 
 

II. 
Ovim planom se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Nuštar za 2019. godinu, a sve u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom 
Općine Nuštar za razdoblje 2016. – 2021. godine. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dario Novak 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 363-03/18-02/57 
URBROJ: 2188/07-18-02/03 
Nuštar, 23. studenoga 2018. godine 
 

Na temelju članka 98. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ broj 68/18) i članka 31. Statuta Općine Nuštar ("Službeni vjesnik" VSŽ, broj 10/18), 
Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 23. studenoga 2018. 
godine donosi 

  
 

O D L U K U 
o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade za 2019. godinu 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) na području Općine 
Nuštar. 

 
Članak 2. 

 
Vrijednost boda komunalne naknade (B) određena je u mjesečnom iznosu od 0,15 kuna što 
godišnje iznosi 1,80 kuna po četvornom metru (m²).  

 
Članak 3. 

 
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne 
naknade za 2009. godinu („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 23/08). 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana  objave u  „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine. 
 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dario Novak 
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