
O B R AZ L O Ž E NJ E 
Nacrta prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

Hrvatski sabor na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je 
Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) koji je stupio na 
snagu 4. kolovoza 2018. godine. 
Slijedom odredbi novog Zakona o komunalnom gospodarstvu jedinice lokalne 
samouprave u obvezi su donijeti nove odluke u skladu i rokovima propisanim 
spomenutim Zakonom, pa su tako jedinice lokalne samouprave dužne donijeti novu 
Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka 
kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne 
infrastrukture sukladno odredbi članka 129. Predmetnog Zakona. 

 

Sadašnja vrijednost boda za izračun komunalne naknade utvrđena je Odlukom o 
vrijednosti boda u Općini Postira („Službeni glasnik Općine Postira“ broj 7/18) u 
iznosu od 0,25 kn/m2 korisne površine (mjesečno). 
 
Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade, vrijednost boda komunalne 
naknade povećava se za 0,10 kn po m²  te sada iznosi 0,35 kn po m2.  

 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je prestao važiti stupanjem na snagu 
novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, vrijednost boda bila je određena na 
mjesečnoj razini. Novim Zakonom utvrđeno je da se vrijednost boda komunalne 
naknade utvrđuje na godišnjoj razini, što bi značilo da umnoškom vrijednosti boda, 
koeficijenta zone, koeficijenta namjene i površine nekretnine dobivamo godišnji iznos 
komunalne naknade, a ne kao do sada mjesečni iznos. 
 
Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne 
samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata 
odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes 
građana i pravnih osoba. 
 
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Postira uključi u 
pripremu konačnog Nacrta Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, 
svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi 
upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge 
zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, 
bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe 
odluke. 
 

 
Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 30. 

studenog 2021. godine. 
 

 
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: 

 
info@opcina-postira.hr 

 

 


