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Predmet: Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za područje Grada Zlatara  

- donošenje nove odluke 

 

 

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.) po 

odredbama članka 98.  propisuje donošenje odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne 

naknade. Odluka treba biti donijeta do kraja mjeseca studenoga tekuće godine kako bi se 

mogla primijeniti u slijedećoj kalendarskoj godini od 1. siječnja.  

Novu odluku u propisanom periodu ove 2018. godine potrebno je donijeti i iz razloga 

što je donijet  novi Zakon o komunalnom gospodarstvu s promjenama u određivanju 

vrijednosti boda komunalne naknade koji se po novom Zakonu treba utvrditi u godišnjem 

iznosu, a ne kao do sada u mjesečnom iznosu, tj. vrijednost boda se ne mijenja već se samo 

umjesto u mjesečnom određuje u godišnjem iznosu.  

Uvažavajući i nadalje vrijednost boda komunalne naknade na području Grada Zlatara  

od 0,30 kn/m2 ,   iznos komunalne naknade za obveznike plaćanja komunalne naknade 

temeljem  promjene vrijednosti boda komunalne naknade iz mjesečnog u godišnji iznos neće 

se mijenjati.  

Predlaže se donošenje odluke u skladu s novim zakonskim odredbama kako slijedi: 

 

„Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18.)  i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije“  

broj 36a/13;  9/18;  Gradsko vijeće Grada Zlatara na ____ sjednici ___________  2018. 

godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o vrijednosti boda komunalne naknade za područje Grada Zlatara 

 

Članak  1. 



PRIJEDLOG 

Vrijednost boda komunalne naknade (B) na godišnjoj razini za obračun visine 

komunalne naknade na području Grada Zlatara utvrđuje se u iznosu od  3,60 kuna  po 

četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u  I. zoni Grada Zlatara. 

 

Članak  2. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun 

komunalne  naknade objavljene  u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“  u 

broju  28/09. 

Članak  3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje  se od  1. siječnja 2019. godine. 
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OBRAZAC 
 IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta 
Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o 
vrijednosti boda komunalne naknade za područje Grada 
Zlatara 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi 
savjetovanje 

Grad Zlatar 

Svrha dokumenta 

Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade za područje 
Grada Zlatara utvrđuje se vrijednost boda (B) za obračun 
visine komunalne naknade na godišnjoj razini na području 
Grada Zlatara po četvornom metru (m2) korisne površine 
stambenog prostora u I. zoni Grada Zlatara 

Datum dokumenta 14. studenoga 2018.  

Verzija dokumenta I. 

Vrsta dokumenta Izvješće  

Naziv nacrta zakona, drugog propisa  
Ili akta 

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za područje 
Grada Zlatara 

Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja zakona, 
drugih propisa i akata objavljenog na internetskim 
stranicama Vlade 

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara 
Gradonačelnik Grada Zlatara 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti uključeni 
u postupak izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

 - 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama 
ili na drugi odgovarajući način? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj 
internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno 
za savjetovanje?  
 
Ako nije, zašto? 

Da Internetska stranica Grada Zlatara 

Da www.zlatar.hr 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo 
je u razdoblju od 14.11.2018. do 18.11.2018. 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja 

Udruga „ GLASNIK“ Zlatar 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta 

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18.) po odredbama članka 98. propisuje donošenje 
Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade. 
Odluka treba biti donijeta do kraja mjeseca studenoga tekuće 
godine kako bi se mogla primijeniti u slijedećoj kalendarskoj 
godini od 1. siječnja.  
Novu Odluku u propisanom periodu 2018. godine potrebno je 
donijeti iz razloga što je donijet novi Zakon o komunalnom 
gospodarstvu s promjenama u određivanju vrijednosti boda 
komunalne naknade koji se po novom Zakonu treba utvrditi u 
godišnjem iznosu, a ne kao do sada u mjesečnom iznosu. 
Sukladno navedenom vrijednost boda se ne mijenja već se 
samo umjesto u mjesečnom određuje u godišnjem iznosu.  
Uvažavajući i nadalje vrijednost boda komunalne naknade na 
području Grada Zlatara od 0,30 kn/m2, iznos komunalne 
naknade za obveznike plaćanja komunalne naknade temeljem 



promjene vrijednosti boda komunalne naknade iz mjesečnog 
u godišnji iznos neće se mijenjati.  

Troškovi provedenog savjetovanja 

 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove 
 

 



 

OBRAZAC 

 

sudjelovanja u savjetovanju o Prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 

Grad Zlatar 

 

 

Nacrt 

 

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za Grad Zlatar 

 

Grad Zlatar 

Naziv predstavnika zainteresirane javnosti 

koja daje svoje mišljenje, primjedbe i 

prijedloge na predloženi nacrt 

Udruga „ GLASNIK“ Zlatar 

Interes, odnosno kategorija i brojnost 

korisnika koje predstavljate 

Članovi Udruge, simpatizeri i čitaoci Biltena 

„NOVI GLASNIK“ 

Načelne primjedbe Nejasni prijedlog povećanja naknade 

Primjedbe na pojedine članke nacrta općeg 

akta s obrazloženjem 

 

(Ako je primjedaba više, prilažu se u 

obrascu) 

Primjedbe u prilogu Obrasca 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je 

sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za 

predstavljanje predstavnika zainteresirane 

javnosti 

Predsjednik Udruge“ GLASNIK“ Zlatar 

Josip Pozaić 

Datum dostavljanja 18. 11. 2018. godine 

 

Važna napomena: 

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: grad@zlatar.hr do 

datuma navedenog u objavljenom savjetovanju. 

 

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo 

da to jasno istaknete pri slanju obrasca. 

 

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. 

 

 

 

 

mailto:grad@zlatar.hr


Primjedba na Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 

područje Grada Zlatara 

Nacrtom Plana proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu nije povećan plan  komunalne naknade  u 

odnosu na 2. izmjenu i dopunu proračuna za 2018. godinu i iznosi 1.100.000 kuna. Naplata 

komunalne naknade u 2017. godini iznosila je 707.741 kunu uz plan od 1.100.000 kuna. Dakle 

naplata je manja za 392.259 kuna ili 30 %.  

Međutim u Prijedlogu odluke  o vrijednosti boda za 2019. godine ne objašnjava se zašto naplata 

30% ispod plana. Predlaže se novi obračun komunalne naknade od 3,6 kuna po četvornom metru 

(m2).   

Na nama građanima nije zadatak da nagađamo je li 3,6 kuna po m2 jednak 

mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog 

prostora u prvoj zoni Grada Zlatar ili ne! To treba biti navedeno u odluci!!! Ako 

je to povećanje komunalne naknade i to treba navesti u obrazloženju Prijedloga 

Odluke. 

 

U nastavku Odluke  iz 2001., 2009. i najnoviji Prijedlog Odluke iz 2018. godine: 

Na osnovi članka 20.b stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (ìNarodne novineî br. 36/95., 70/97., 128/99., 

57/ 00., 129/00. i 59/01. i članka 24. Statuta Grada Zlatara (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/94., 

21/94., 21/96., 4/01. i 6/01.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 8. sjednici 27. prosinca 2001. godine d o n i j e l o j e 

ODLUKU o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

 Članak 1.  

Vrijednost boda (B), koja je osnova za obračun visine komunalne naknade na području Grada Zlatara iznosi 0,16 kn/ 

m2, a jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni 

Grada Zlatara.  

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ìSluûbenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a primjenjivat će se 

pri razrezu komunalne naknade za 2002. godinu. KLASA: 363-01/01-01/41 URBROJ: 2211/01-01-01-9 Zlatar, 27. 

prosinca 2001. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Marijan Đurek, dipl.ing.,v.r. 

 

O D L U K U o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Grada Zlatara 

 Članak 1.  

Vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade na području Grada Zlatara utvrđuje se u iznosu od 0,30 kuna/m2  

 Članak 2. 

 Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na 

području Grada Zlatara (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 22/01.).  

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a 

primjenjuje se od 1.1.2010. godine. KLASA: 363-03/09-01/43 URBROJ:2211/01-01-09-2 Zlatar, 30.11.2009. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Josip Pavlinić, v.r. 

 



 
 PRIJEDLOG  

 
 Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.) i članka 27. Statuta 

Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije“ broj 36a/13; 9/18; Gradsko vijeće Grada Zlatara 

na ____ sjednici ___________ 2018. godine donijelo je  

O D L U K U  

o vrijednosti boda komunalne naknade za područje Grada Zlatara  

 

Članak 1.  

Vrijednost boda komunalne naknade (B) na godišnjoj razini za obračun visine komunalne naknade na području 

Grada Zlatara utvrđuje se u iznosu od 3,60 kuna po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora 

u I. zoni Grada Zlatara.  

 

Članak 2.  

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

objavljene u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ u broju 28/09.  

 

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije“, 

a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.  

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZLATARA  

KLASA: 363-03/18-01/33  

URBROJ: 2211/01-01-18-___  

Zlatar, ____. 11. 2018.  

Predsjednik Gradskog vijeća:  

Krunoslav Klancir, dipl. ing. agr. 


