
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠ ĆU 
za Nacrt prijedloga  

Odluke o komunalnoj naknadi 
savjetovanje traje od 23. studenog 2018. godine do 07. prosinca 2018. godine  

 
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 07. prosinca 2018. 

godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga 
Odluke o komunalnoj naknadi, putem pošte ili osobno na adresu Općina Funtana – Fontane, 
Jedinstveni upravni odjel, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana ili na adresu elektroničke 
pošte funtana@funtana.hr najkasnije do 07. prosinca 2018. godine uz prilaganje obrasca 
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  
 

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko 
napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti 
dostavljeni u gore navedenom roku.  

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, primjedbe i komentari bit će javno 
dostupni na mrežnoj stranici Općine Funtana – Fontane. Ukoliko ne želite da Vaši prijedlozi, 
primjedbe i komentari budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju 
prijedloga.  
 

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi objavljen je u elektroničkom obliku na 
mrežnim stranicama Općine Funtana – Fontane i predstavlja radni materijal pa je kao takav 
podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti 
dovršenim prijedlogom Odluke.  

Tekst ove objave objavit će se na mrežnim stranicama Općine Funtana – Fontane u 
rubrici savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  

Po provedenom savjetovanju, Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana – Fontane 
izvijestit će o rezultatima savjetovanja Općinskog načelnika Općine Funtana – Fontane.  
 

O b r a z l o ž e nj e 
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

68/18) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je u roku od šest mjeseci od 
dana stupanja na snagu Zakona donijeti odluku o komunalnoj naknadi. 

Na području Općine Funtana – Fontane na snazi je Odluka o komunalnoj naknadi 
(„Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 7/15) i Odluka o vrijednosti boda za obračun 
komunalne naknade („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 7/15) kojom je vrijednost boda 
za utvrđivanje visine komunalne naknade jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m² 
korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Funtana – Fontane za obračun 
komunalne naknade i iznosi 0,27 kuna.  

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu komunalna naknada je novčano javno 
davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Naknada je prihod proračuna 
jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne 
infrastrukture a može se 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 jedinica lokalne 
samouprave.  

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za 
koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade. Iznos komunalne naknade po 
četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), 
koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B). Vrijednost boda 
komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m²) korisne površine 
stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave za obračun komunalne naknade.  



Polazište za određivanje vrijednost 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.  

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za 
koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po 
četvornome metru (m²) površine nekretnine dok je odlukom iz 2015. godine vrijednost boda 
definirana na mjesečnoj razini. 

Člankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu definirano je što se smatra 
komunalna infrastruktura:  

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.  

Osim prethodno navedenog, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može 
odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje 
komunalne djelatnosti. 

Predloženom Odlukom ne mijenjaju se područja zona, koeficijent zone (Kz) i 
koeficijenti namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja osim za 
građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i to sa sadašnjeg koeficijenta 
od 0,5 na 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor. 

Nadalje, predloženom Odlukom su određene nekretnine važne za Općinu Funtana – 
Fontane  koje se u potpunosti oslobađaju od plaćanja komunalne naknade te opći uvjeti i 
razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno 
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. 

Kako se predloženom Odlukom utječe na interese građana i pravnih osoba, sukladno 
odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 
25/13 i 85/15) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja 
zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) provodi se savjetovanje i 
uključivanje javnosti u postupak donošenja u svrhu prikupljanja informacija o interesima, 
stavovima i prijedlozima javnosti. 
 


