
 

 

 

 

 

 

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Koprivnice 

Ivica Suvalj 

Matije Gupca 3, Herešin 

 

PREDMET: Prijedlog za Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Koprivnice 

 

Naziv točke Dnevnog reda: Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

- Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Koprivnice, gosp. Ivan Pal 

 

Temeljem članka 49. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada 

Koprivnice“ broj 3/18.) podnosim Gradskom vijeću Grada Koprivnice na raspravu prijedlog donošenja 

Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi ima za  cilj rasterećenje poduzetnika, što 

vodi većoj mogućnosti zapošljavanja, ali sigurno i k olakšavanju drugih aktivnosti za poduzetnike. 

Nastojanja ove odluke temeljena su na projekcijama za srednje i dugo razvojno razdoblje, a stvarna 

intencija je za 2020. godinu, s obzirom da pravni okvir tako predviđa.  

Ovom Odlukom se predlaže da se Odluka o komunalnoj naknadi na području Grada Koprivnice 

donesena na 13. sjednici održanoj 30. 11. 2018. izmijeni i to na način da se čl. 7. izmijeni i glasi „U 

gradu Koprivnici utvrđuje se šest zona za obračun komunalne naknade.“ 

Ovom odlukom se predlaže da se „Područje zona za obračun komunalne naknade“ uredi na način da 

se u zonu VI. Pridodaju ulice koje pripadaju poduzetničkoj zoni Dravska, to su redom: Dravska ulica, 

Ulica Ivana Đurkana, Obrtnička ulica, Ulica Braće Wolf, Ulica Josipa Bukovčana, Ulica Adolfa 

Daničića. Iste ulice se ovom Odlukom izuzimaju iz područja zone u kojoj se sada nalaze. 

Ovom odlukom se predlaže da se čl. 8. izmjeni i da se pridoda zona VI. sa novim koeficijentom VI. 

zone 0,10. 

Računa se da će se ova Odluka, isplatiti kroz zapošljavanje radnika i kroz njihovu potrošnju u 

Koprivnici kroz 2020. godinu, ali i u budućnosti s obzirom da se ciljano odnosi na poduzetničku zonu 

Dravska. Ovom Odlukom se pomaže da na mjesečnoj bazi poduzetnici uštede novac koji se može 

ugraditi u neke nove investicijske pomake u 2020. godini. Kad se to izračuna, vidljivo je da tim novcem 

Grad ne postiže apsolutno ništa značajno, a poduzetnicima može biti značajan vjetar u leđa. Ovo je 

prijedlog vrlo konkretne mjere i tek jedan pojednostavljeni primjer kako poticajne mjere mogu biti 

isplative.  

 

S poštovanjem, 

 

U Koprivnici, 12. 3. 2019. 

Potpis: Ivica Suvalj, vijećnik 
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