
 
NACRT 

PRIJEDLOG  ODLUKE 
O VRIJEDNOST BODA KOMUNALNE NAKNADE  

 
 

I. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ODLUKA DONOSI  
Sabor Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2018. godine donio Zakon o 
komunalnom gospodarstvu. Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 68/2018 a stupio 
je na snagu 04. kolovoza 2018. godine 
Sukladno odredbama članka 129. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu, jedinice 
lokalne samoupravne dužne su odluku o vrijednosti boda komunalne naknade donijeti 
najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju je donesena.  
 
II. PITANJA KOJA SE ODLUKOM UREĐUJU 
Predloženom odlukom određuju vrijednost boda komunalne naknade (B). 
 
III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 
Za provođenje ove Odluke neće biti potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine 
Stara Gradiška. 
 
 
IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI, S OBRAZLOŽENJEM 

 
Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B). 
 

Članak 2. 
(2) Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u iznosu od 3,30 kuna po 
četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Stara 
Gradiška.  

 
Članak 3. 

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/00).   
 

Članak 4. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2019. godine. 
 
KLASA: 363-03/18-01/02 
URBROJ: 2178/24-02-18-1 
Stara Gradiška, 16. listopada 2018. 
 

 
V. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENE ODLUKE 
 
Uz članak 1. 
Odredbama ovog članka propisuje se predmet Odluke. 
 
Uz članak 2. 
Odredbama ovog članka određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) u iznosu od 
3,30 kuna po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni 
Općine Stara Gradiška. 
 



 
Uz članak 3. 
Ovim člankom propisuje se prestanak važenja Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/00).   
 
Uz članak 4. 
Ovim člankom propisuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 
 


