
Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18) i članka 
34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18), Općinsko vijeće 
Općine Viškovo na _____. sjednici održanoj ___ . studenog 2018. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o vrijednosti boda ''B'' komunalne naknade 

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom određuje se vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade. 
 

Članak 2. 
 
 Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u iznosu od 74,88 kn/m2. 

 
Članak 3. 

 
Ova odluka će se objaviti u ''Službenim novinama Općine Viškovo'', a stupa na snagu 01. siječnja 
2019. godine. 
 
KLASA:________________________ 
URBROJ:_______________________ 
Viškovo,________________2018. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 

Predsjednica Općinskog vijeća: 
 

Ksenija Žauhar, mag. paed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda  

 
Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji 
je objavljen u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske broj 68/18 dana 27. srpnja 2018. 
godine.  
 
Prema odredbama članka 129. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne 
samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 
najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programi održavanja komunalne infrastrukture. 
 
Rok za donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) je 30.11.2018. 
godine. 
 
Za razliku od dosadašnje Odluke, prema kojoj je vrijednost boda komunalne naknade (B) bila 
jednaka ''mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u 
prvoj zoni'' općine, sada je ona propisana na godišnjoj razini. 
 
Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), člankom 91., 
komunalna naknada definirana je kao novčano javno davanje koje se plaća za održavanje 
komunalne infrastrukture, odnosno prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se 
koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju 
odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i 
održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih 
građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost 
održavanja i građenja komunalne infrastrukture. 
 
Nakon procjene troškova održavanja komunalne infrastrukture, uz uzimanje u obzir i drugih 
predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture, ali i procjene 
potreba financiranja građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i 
socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske 
učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, predlaže se vrijednost boda 
komunalne naknade (B) na području Općine Viškovo u visini od 74,88 kn/m2.  
 
U skladu s člankom 91., čl. 98., čl. 99. i čl. 101. novog Zakona pripremljen je Nacrt prijedloga 
Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B). 
 
Donošenjem ove odluke očekuju se pozitivni financijski učinci na proračun Općine Viškovo. 
 
Općinski načelnik je na 8. sjednici koordinacije održanoj dana 18. listopada 2018. godine utvrdio 
konačni tekst Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda i upućuje istu na javno savjetovanje u 
trajanju od 30 dana. 
 
Javno savjetovanje provest će se od 19. listopada 2018. i trajati će do 19. studenog 2018. 
 

Općinska načelnica Općine Viškovo 
Sanja Udović, dipl. oec., v.r. 

 


