
I Z V J E Š Ć E 
O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠ ĆU 

 
 
 
Naslov dokumenta o kojem je 
savjetovanje provedeno 

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

Vrijeme trajanja savjetovanja 
Savjetovanje je provedeno u trajanju od 15 dana odnosno od 09. studenog 2018. godine do 23. studenog 
2018. godine. 

Cilj savjetovanja 

Cilj savjetovanja bilo je uključivanje što šireg kruga zainteresiranih osoba u pripremu konačnog 
prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. Provođenjem savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću, željelo se upoznati javnost s prijedlogom Odluke te pribaviti mišljenja, 
primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti kako bi isti, ukoliko su zakoniti i stručno utemeljeni, bili 
prihvaćeni od strane donositelja Odluke i u konačnici ugrađeni u samu Odluku. 

Objava akta 
Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade bio je objavljen na mrežnim 
stranicama Općine Funtana – Fontane www.funtana.hr. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom provedbe savjetovanja očitovanje na Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne 
naknade dostavio je jedan dionik. 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove. 

 
 

PRIJEDLOG ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI/PRIJEDLOGA 
 
 

R.br. 

Naziv dionika 
(pojedinac, 

Organizacija, 
institucija) 

Članak/područje 
na koji/e se odnosi 

primjedba/prijedlog 
Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/neprihvaćanje 
primjedbe/prijedloga 

Razlozi 
prihvaćanja/neprihvaćanja 

primjedbe/prijedloga 

1. Ivan Liović Odluka o vrijednosti boda 
komunalne naknade 

Poštovani ovim Prijedlogom želim ukazati na 
problematiku u postojećem načinu izračuna 
komunalne naknade na području općine 
Funtana. Krenimo redom.  (socijalno načelo) 
 

Ne prihvaća se Ova Odluka odnosi se isključivo 
na utvrđivanje vrijednosti boda 
komunalne naknade. Područja 
zona, koeficijent zone (Kz) i 



U članku 19. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi navedeno je da: 
„Općine i gradovi u svom samoupravnom 
djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja 
kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom 
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove 
koji se odnose na: 

- – uređenje naselja i stanovanje, 
-  
- – prostorno i urbanističko planiranje, 
-  
- – komunalno gospodarstvo, 
-  
- – brigu o djeci 
- …“ 

 
Time se nedvojbeno obvezuje lokalnu 
samoupravu (u ovom slučaju, općinu Funtana) 
na poslove komunalnog uređenja, ali i ostale 
poslove propisane Zakonom. 
 
Nadalje, člankom 59. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu definirano je što se smatra 
komunalna infrastruktura (koja čini dio uređenja 
naselja): 
1. nerazvrstane ceste 
2. javne prometne površine na kojima nije 
dopušten promet motornih vozila 
3. javna parkirališta 
4. javne garaže 
5. javne zelene površine 
6. građevine i uređaji javne namjene 
7. javna rasvjeta 
8. groblja i krematoriji na grobljima 
9. građevine namijenjene obavljanju javnog 
prijevoza.   
 

koeficijent namjene (Kn) bit će 
propisani posebnom Odlukom. 



Konačno, Odlukom o komunalnoj naknadi iz 
Službenog glasnika Općine Funtana 7/2015 u 
članku 2. definira se komunalna naknada: 
„Komunalna naknada je prihod proračuna 
Općine Funtana-Fontane. Sredstva komunalne 
naknade namijenjena su financiranju obavljanja 
ovih komunalnih djelatnosti: 
• odvodnja i pročišćavanje oborinskih voda, 
• održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina, 
• održavanje javnih površina, 
• održavanje nerazvrstanih cesta, 
• održavanje groblja, 
• javna rasvjeta, 
• održavanje gradske plaže. 
Sredstvima komunalne naknade može se 
financirati gradnja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture koji su predviđeni planom gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Funtana.“  
 
Iz svega navedenog vidljivo je da općina 
Funtana važećom Odlukom postupa u skladu sa 
prethodno citiranim zakonima. Međutim ono što 
ovim putem nije vidljivo jest da u pojedinim 
dijelovima općine Funtana (građevinske zone), 
ne postoji izgrađena komunalna infrastruktura ili 
je ona samo djelomično izgrađena. Sami razlozi 
za  navedenu postojeću situaciju „na terenu“ i 
njihovo rješavanje nisu predmet ovog 
prijedloga, ali obuhvaćaju široko područje (od 
neriješenih imovinsko pravnih odnosa kao 
pretpostavka za izgradnju komunalne 
infrastrukture do definiranih budućih razvojnih 
politika unutar same Općine, itd.). Iz opisanog se 
nameće zaključak da se postojećom Odlukom o 
određivanju vrijednosti boda za obračun 
komunalne naknade („Službeni glasnik Općine 
Funtana“, broj 7/15) koji je isti za cijelo područje 



Funtane i iznosi 0,27 kuna po m2 korisne 
površine stambenog prostora, „vrijednosno 
izjednačuje“ sve prostorne cjeline neovisno da li 
je komunalna infrastruktura izgrađena u 
potpunosti, djelomično ili ona uopće ne postoji 
što se protivi objektivnom načelu pravednosti, 
ali i zadovoljenju potreba stanovnika  kako je 
navedeno u članku 19. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi.  
Kao primjer „vrijednosnog izjednačavanja“ ću 
navesti područje „Vale“, sjeverno-istočni pravac 
Dalmatinske ulice. U tom dijelu Funtane ne 
postoji komunalna infrastruktura. Jedino što 
postoji je bijeli put, za kojeg su u Proračunu 
2018. godine predviđena određena sredstva 
(konkretno, sredstva za projektiranje) u 
kapitalnim projektima. Na toj dionici ne postoji 
ni javna rasvjeta, već je improvizacijom i 
ulaganjem od strane privatnih osoba (vlasnika 
nekretnina na tom području) dovedena na 
prihvatljivu razinu, a kako bi se osim očitih 
razloga, povećala i razina zaštite imovine tih 
osoba. Sve to ukazuje na činjenicu da u širem 
krugu postojećih nekretnina na navedenom 
području ne postoji, pa se tako i ne koristi 
komunalna infrastruktura, te da kvaliteta 
boravka u tom prostoru ponajviše ovisi o 
novčanim izdvajanjima ljudi iz tog područja 
(kako u vidu investicije, tako i kroz redovno 
plaćanje nastalih troškova „vlastite komunalne 
infrastrukture“).        
 
Slijedom svega navedenoga, molim Vas da 
uzmete u obzir iznijete činjenice te otklonite sve 
postojeće prepreke (poglavito se to odnosi na 
izmjenu Članka 6. Odluke o komunalnoj 
naknadi iz Službenog glasnika Općine Funtana 
7/2015)  kako bi se komunalna naknada na 
prostoru općine Funtana plaćala razmjerno 



neposrednom korištenju komunalne 
infrastrukture u pojedinom području jer upravo 
je to ono što značajno utječe na kvalitetu života 
mještana. (posebno se to odnosi na granice 
unutar građevinskog područja naselja Funtana 
definiranog UPU-om). 

 

Izvještaj o provedenom savjetovanju objavit će se na mrežnim stranicama Općine Funtana – Fontane www.funtana.hr. 
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