
NACRT 

Temeljem članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „ Narodne novine“ br. 

68/18) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18), Gradsko 

vijeće Grada Varaždina na     sjednici, održanoj dana   studenog  2018. godine  d o n o s i 

 

ODLUKU 

o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

 Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost boda komunalne  naknade (B)  koja se primjenjuje od 

1. siječnja 2019. godine na području Grada Varaždina.  

Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po četvornome metru (m
2
) korisne 

površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Varaždina.  

 

Članak 2.  

 

Vrijednost boda za obračun komunalne naknade (B)  iznosi 0,50 kuna po četvornom metru 

(m
2
). 

Članak 3. 

 

Od dana primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne 

naknade (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 8/09). 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka objavljuje se u Službenom vjesniku Grada Varaždina, a primjenjuje se od 1. 

siječnja 2019. godine. 
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OBRAZLOŽENJE uz Nacrt  

Odluke o  vrijednosti boda komunalne naknade 

 

Pravna osnova za donošenje ove Odluke je sadržana u članku 98. Zakona  o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ br. 86/18) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave do kraja studenog tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda 

komunalne naknade koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. Člankom 45. Statuta Grada 

Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18) propisuje se djelokrug Gradskog vijeća.  

 

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je na sjednici održanoj 26. studenog 2009. godine 

Odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade  te je ista objavljena u Službenom vjesniku 

Grada Varaždina 8/09. U navedenoj odluci utvrđena je vrijednost boda za obračun komunalne naknade 

u iznosu od  0,40 kuna.   

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu Zakon o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj 68/18). Člankom 129. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  

propisano je da odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) donesena do stupanja na snagu 

navedenog Zakona važi do isteka kalendarske godine za koju je donijeta, a stavkom 2. članka 129. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu da je Gradsko vijeće Grada Varaždina Odluku o vrijednosti boda 

komunalne naknade (B) iz članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  dužno donijeti 

najkasnije 30 dana prije dana isteka kalendarske godine za koju  je donijeta.  

Također napominjemo da u skladu s člankom 129. stavkom 3. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu  rješenja o komunalnoj naknadi možemo, nakon isteka ove kalendarske godine, donositi 

samo u skladu s odlukom o komunalnoj naknadi i odluci  o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 

donesenim na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ broj 68/18). 

Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena troškova 

održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz  uzimanje u 

obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture, 

odnosno smatramo da je potrebno osigurati povećana financijska sredstava  radi poduzimanja skupa 

mjera i radnji  na nerazvrstanim cestama  sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti, a 

osobito imajući u vidu da je dio preuzetih bivših županijskih i lokalnih cesta (oko 74,15 km) u stanju 

koje zahtjeva obnovu, a za koju nisu dovoljna spuštena sredstva, ali i nastavak dizanja komunalnog 

standarda Grada. 

Vrijednost boda komunalne naknade za neke gradove: 

Grad Zagreb   0,87- Odluka na savjetovanju 

Grad Rijeka    15,24-Odluka na savjetovanju 

Grad Osijek    0,65- Odluka na savjetovanju 

Grad Pula    6,00 – Odluka na savjetovanju 

 

 

 

 

  
 

 


