
PRIJEDLOG NACRTA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE 

NAKNADE 

 

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

br. 68/18) i članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ br. 7/17, 

pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici, održanoj dana_________  2018.g.,  

donosi 

 

ODLUKU 

o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 
 

 

Članak 1.  

Utvrđuje se vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade na području Grada 

Buzeta u visini od 0,32 kn po četvornom metru (m2) površine koja podliježe plaćanju 

komunalne naknade. 

 

Članak 2. 

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

komunalne naknade („Službene novine Grada Buzeta“ br. 9/01). 

 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Grada Buzeta“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine. 

 

KLASA: 
URBROJ: 
Buzet,  
 
 
               GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 
 
         PREDSJEDNIK 
 
                       Dejan Jakac 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

uz prijedlog nacrta 

Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

 

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 

 

Pravna osnova za donošenje ovog akta je članak 98. stavak 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), kojim se pokreće postupak izrade Odluke 

o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Grada Buzeta (važeća Odluka o 

vrijednosti boda za obračun komunalne naknade grada Buzeta objavljena je u 

Službenim novinama Grada Buzeta br. 9/01). Navedenim člankom utvrđuje se 

nadležnost predstavničkog tijela JLS za donošenje predmetne Odluke o vrijednosti 

boda za obračun komunalne naknade. 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE 

NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 

 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na 

snagu 4. kolovoza 2018. godine,jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu 

Odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije 

isteka kalendarske godine. 

Novom Odlukom o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, Grad Buzet će 

osigurati usklađenost sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.  

 

3. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKUH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA 
 

Potrebna financijska sredstva za provedbu ovog akta osiguravaju se iz Proračuna 

Grada Buzeta iz pozicije: Izrada tehničke dokumentacije. 

 

           PROČELNIK                      

        Elvis Šterpin,v.r.  

 


