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Naziv akta za koji je 
provedeno savjetovanje s 
javnošću  Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta / provedbu 
savjetovanja  

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada-
Cittanova  

Razlozi za donošenje akta i 
ciljevi koji se njime žele 
postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

Odredbama članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 
br. 68/18,110/18 i 32/20) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja 
studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne 
naknade (B) koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće godine. 
Odlukom o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Službene novine Grada 
Novigrada-Cittanova br. 8/18) određena je vrijednost boda u visini od 4,20 kn/m² 
nekretnine godišnje. Donošenjem ove odluke vrijednost boda se mijenja i određuje se u 
godišnjoj visini od 0,61 EUR po m² nekretnine. 
Zakon o komunalnom gospodarstvu određuje da je polazište za određivanje vrijednosti 
boda komunalne naknade (B) procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz 
programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i 
raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture. Komunalna 
naknada koristi se 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. 
Predložena vrijednosti boda rezultat je usklađenja sa inflacijom cijena, koja prema 
podacima Državnog zavoda za statistiku iznosi preko 12 %, povećanim troškovima 
energenata, građevinskog materijala, materijala za održavanje, troškova civilne zaštite i 
vatrogastva, te ostali troškovi koji utječu na troškove održavanja, očuvanja i građenja 
komunalne infrastrukture. 

Objava dokumenata za 
savjetovanje  

 

Navesti poveznicu na internetsko mjesto odnosno portal 

https://novigrad.hr/dok/savjetovanju-s-javnoscu-o-odluci-o-vrijednosti-
boda-komunalne-naknade/ 

 

Razdoblje provedbe 
savjetovanja  

Razdoblje provedbe savjetovanja je od 21.10.2022.-21.11.2022. 

Pregled prihvaćenih i 
neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

Podnositelj prijedloga i mišljenja: MATO GAVRIĆ 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika 
koje predstavlja (građani, udruge, udruge u 
području zaštite okoliša, poduzetnici, itd.): 
Građani, simpatizeri nezavisne liste „Pinija“ koja u GV 
ima dva vijećnika i koja je na prošlim izborima imala 
oko 20% osvojenih glasova građana Grada 

 

PRIHVAĆA SE 

 

 

Sukladno članku 91. stavku 2. 
Zakona o komunalnom 

https://novigrad.hr/dok/savjetovanju-s-javnoscu-o-odluci-o-vrijednosti-boda-komunalne-naknade/
https://novigrad.hr/dok/savjetovanju-s-javnoscu-o-odluci-o-vrijednosti-boda-komunalne-naknade/
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Novigrada. Okosnica našeg programa je područje 
zaštite okoliša (EU zeleni plan) te ravnomjerni razvoj i 
izgradnja infrastrukture na svim područjima Grada 
Novigrada. 
 
Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 
primjedbe ili osobe ovlaštene za zastupanje 
pravne osobe (kada se radi o pravnoj osobi kao 
podnositelju prijedloga i mišljenja): MATO 
GAVRIĆ 
 
Načelni prijedlozi i mišljenje na nacrt akta ili 
dokumenta: 
Podržavamo prijedlog o povećanju cijene komunalne 
naknade uz uvjet da se prikupljena novčana sredstva 
utroše na izgradnju i održavanje komunalne 
infrastrukture u našim naseljima. Ovdje prvenstveno 
mislim na naša (stara) naselja, Šaini, Karpinjan, 
stambeno naselje Vidal koja su gotovo u potpunosti 
izgrađena, a još uvijek nemaju izgrađenu potrebnu 
komunalnu infrastrukturu, ceste, oborinska odvodnja, 
nogostupi. 
Isto tako, apelirao bih na učinkovitost i ažurnost 
gradske uprave u naplati komunalne naknade i 
komunalnog doprinosa od svih korisnika. Legalizirani 
objekti, nelegalno izgrađeni objekti i svi drugi vlasnici 
objekata. 
 

gospodarstvu (Narodne 
novine br. 68/18, 110/18 i 
32/20) 

„Komunalna naknada je 
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.“ 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Nije bilo financijskih izdataka vezanih za postupak savjetovanja  

 

 

 

 


