
N A C R T 

 

Na temelju članka 98. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine” 

broj 68/2018) i članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18) 

Gradsko vijeće Grada Makarske na _____sjednici održanoj _____________2018., donosi 

 

 

 

 

O D L U K U 

o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa 

komunalne naknade na području Grada Makarske. 

 

 

Članak 2. 

 

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u godišnjem iznosu od 2,40 kn po 

četvornom metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Makarske. 

 

 

Članak 3. 

 

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

komunalne naknade (Glasnik Grada Makarske broj 11/12). 

 

 

Članak 4. 

 

 Ova Odluka objavit će se u Glasniku Grada Makarske, a stupa na snagu 01. siječnja 

2019.g. 

 

 

 

Klasa: 363-03/18-01/4  

Ur. Broj: 2147/01-03/3-18-1 

 

Makarska, ______________ 2018.g. 

 

 

 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                                 Marko Ožić-Bebek, dr.med. 

 

 

 

 

 



 

O b r a z l o ž e n j e  

 

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 

2018. godine, a koji u članku 98. stavak 1. propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda 

komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. 

Nadalje, u prijelaznim i završnim odredbama citiranog Zakona, člankom 129. stavak 2. 

propisano je da će jedinice lokalne samouprave donijet novu odluku o vrijednosti boda komunalne 

naknade (B) najkasnije 30 dana prije dana isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi 

građenja i održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 1. navedenog članka. 

Vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade prema Odluci o vrijednosti boda za 

izračun komunalne naknade (Glasnik Grada Makarske br. 11/12) iznosi 0,30 kn po m
2
. 

 

Ovim Prijedlogom Odluke, zbog izmjene načina određivanja koeficijenata za obračun 

komunalne naknade, vrijednost boda je utvrđena u godišnjem iznosu od 2,40 kuna, što odgovara 

mjesečnom iznosu od 0,20 kuna pomnoženom sa 12 mjeseci, čime se zapravo smanjuje vrijednost 

boda komunalne naknade. 

 

Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena troškova 

održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz 

uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne 

infrastrukture. 

 

 

                   Gradonačelnik 

 

    Jure Brkan, dipl.oec. 

 

 


