
   

 

                                                                            
REPUBLIKA HRVATSKA                                PRIJEDLOG     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
KLASA : 021-01/18-01/ 
URBROJ: 2144/01-05-18-1 
Labin,  2018.  
 

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“ broj 
68/18) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - 
lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), Gradsko Vijeće Grada Labina, na sjednici  _______2018. godine 
donijelo je 

 
O D L U K U 

o vrijednosti boda komunalne naknade  (B)  
 

Članak 1. 
 

 Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornom metru (m2) 
korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Labina (u daljnjem tekstu: vrijednost boda). 
 

Članak 2. 
 

 Vrijednost boda iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u mjesečnoj visini  od 0,36 kn/m2, 
odnosno za jednogodišnje razdoblje od 4,32 kn/m2.  
 

Članak 3. 
 

 Ako Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda najkasnije do kraja studenog tekuće godine, za 
obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja. 
 

Članak 4. 
 
 Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – 
boda (B) (“Službene novine Grada Labina”, broj 18/10.).  
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 
Labina“. 
          PREDSJEDNICA  
                       Gradskog vijeća 
 
                                             Eni Modrušan  
 
 

 
DOSTAVITI:  

1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom– ovdje 
2. Upravni odjel za proračun i financije - ovdje 
3. Pismohrana – ovdje 

 



   

 

 
OBRAZLOŽENJE 

1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

• Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani tekst, 

8/13., 3/16. i 2/18.) 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj 68/18) 

 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

Člankom 98. stavkom 1. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je stupio na snagu 
04. kolovoza 2018., propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja 
studenog tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja 
se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.  

Obzirom da je člankom 101. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana 
obveza da se Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje godišnji i mjesečni iznos komunalne 
naknade ako se naknada ne plaća mjesečno, ovom Odlukom se utvrđuje vrijednost boda na 
mjesečnoj i godišnjoj razini.  

Radi usklađenja s novim Zakonom te radi propisane zakonske obveze određivanja godišnjeg 
iznosa komunalne naknade i mjesečnog iznosa komunalne naknade ako se naknada plaća 
mjesečno, predlaže se donošenje predmetne Odluke. 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

 

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu.  

 

GRADONAČELNIK 

 Valter Glavičić 

   

    

           

Prijedlog izradila: Tijana Celija, v.r. 
 
Pročelnik: Donald Blašković, v.r 


