
 
R E P U B L I  K A    H R V A T S K A 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 402-01/20-01/1 
URBROJ: 2188/06-01-20-2 
Nijemci,  30. lipnja 2020. godine 
 
Na temelju Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama ( NN 62/18 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( 

regionalnoj ) samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 ), članka 29. Statuta Općine Nijemci i članka 10. Stavak 1. Odluke o kriterijima, mjerama i 

proceduri naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Nijemci KLASA: 401-05/15-01/01, 

URBROJ:2188/06-02/01-15-1 od 02. listopada 2015. god., te Prve izmjene Odluke o kriterijima, mjerama i 

proceduri naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Nijemci KLASA: 401-05/15-01/01, 

URBROJ:2188/06-02/01-17-2 od 03. travnja  2017. god.,  Općinsko vijeće Općine Nijemci na 28. sjednici 

održanoj dana 30. lipnja 2020. godine donijelo je: 

 

 

ODLUKA 

o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja 

fizičkih i pravnih osoba 

 

 

Članak 1. 

 

Odobrava se otpis dospjelih potraživanja Općine Nijemci za koje je utvrđeno da su nenaplativa uslijed nastupanja 

zastare ili su nenaplativa sukladno važećim zakonskim propisima. 

 

Članak 2. 

 

Otpis potraživanja odobrava se za potraživanja u ukupnom iznosu od 391.256,27 kn, a iskazana su u analitičkim 

evidencijama potraživanja sa stanjem na dan 31. prosinca 2013.g. na osnovi komunalne naknade za stambeni i 

poslovni prostor, zakonskih kamata i troškova ovrhe i to:  

- Komunalne naknade stambeni prostor ( fizičke osobe )  u ukupnom iznosu od 296.021,79  kn – analitički 

popis dužnika s iznosom potraživanja koji se otpisuje prilaže se odluci i njegov je sastavni dio,  

- Komunalne naknade poslovni prostor  ( pravne osobe )  u ukupnom iznosu od 95.234,48 kn – analitički 

popis dužnika s iznosom potraživanja koji se otpisuje prilaže se odluci i njegov je sastavni dio. 

 

Članak 3. 

 

Popis obveznika i visina duga koji se temeljem ove Odluke otpisuje javno će se objaviti sukladno članku 68. 

stavak 5. i 6. Zakona o proračunu ( NN 87/08, 136/12 i 15/15 ), na službenoj mrežnoj stranici Općine Nijemci i 

na oglasnoj ploči Općine Nijemci.  

 

Članak 4. 

 

Zadužuje se Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo da u skladu s ovom Odlukom izvrši isknjiženja u 

poslovnim knjigama analitike i sintetike s datumom 31. prosinca 2020.g.  

OPĆINA NIJEMCI 
Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI 

 



 

Članak 5. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku VSŽ. 
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