KLASA:023-01/18-01/879
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-18-6
Pula, 14. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o vrijednosti
boda komunalne naknade
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne
naknade, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09,
12/11, 1/13, 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana 14. studenog 2018. godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika
Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o.
Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu te
Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika, Martina Šajina Mihovilović i Mirna Radolović, pomoćnice
pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu
Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

0102002901

Temeljem članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
68/18) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ( „Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09,
12/11, 1/13 i 2/18) na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana
_________________, donesena je

ODLUKA
o vrijednosti boda komunalne naknade

Članak 1.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) iznosi 6,00 kuna po četvornome metru (m2)
korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni grada Pula-Pola.

Članak 2
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule, a stupa na snagu 01.
siječnja 2019. godine.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za
utvrđivanje visine komunalne naknade ( „Službene novine“ Grad Pule br. 14/09).
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OBRAZLOŽENJE
Pravni osnov za donošenje akta
Pravni osnov za donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade sadržan je u
odredbi članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) i
članku 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13
i 2/18).
Prikaz stanja i razlozi za donošenje akta
Hrvatski sabor 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. Sukladno članku 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu odluke o
vrijednosti boda komunalne naknade donesene do stupanja na snagu ovoga Zakona važe do
isteka kalendarske godine za koju su donesene, a jedinice lokalne samouprave dužne su
donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije
isteka kalendarske godine. Temeljem odredbe 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi
odluku kojom određuje vrijednost boda (B) koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće godine.
Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po četvornome metru (m2)
korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. Zakonom je
propisana obveza utvrđenja godišnjeg iznosa komunalne naknade pa je potrebno i vrijednost
boda komunalne naknade izraziti u godišnjem iznosu.
Prema ranijem Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/11, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) vrijednost boda
komunalne naknade bila je jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 i iznosila je
0,50 kuna/po m2 , te se stoga komunalna naknada utvrđivala u mjesečnom iznosu.
Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade sukladno novom Zakonu o
komunalnom gospodarstvu vrijednost boda iskazana je u iznosu od 6,00 kuna po četvornome
metru ( m2) , odnosno u odnosu na mjesečnu razinu i dalje ostaje 0,50 kuna po m2 mjesečno,
a iznosi 6,00 kuna po m2 godišnje ( (0,50 x 12 = 6,00). Utvrđenjem vrijednosti boda u iznosu
od 6,00 kuna ( 0,50 x12 ) ne povećava se vrijednost boda utvrđena sada važećom odlukom o
vrijednosti boda na mjesečnoj razini, već se vrši usklada s odredbama novog Zakona.
Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br.
23/13 i 85/15), u cilju upoznavanja zainteresirane javnosti s nacrtom prijedloga Odluke o
vrijednosti boda komunalne naknade, te pribavljanja eventualnih mišljenja, primjedbi i
prijedloga provedeno je savjetovanje putem mrežnih stranica Grada Pule u razdoblju od 12.
listopada do 12. studenog 2018. godine. Tijekom savjetovanja nema dostavljenih primjedbi,
mišljenja i prijedloga, a Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na mrežnim
stranicama Grada Pule i dostavljeno je Gradskom vijeću uz prijedlog ovog akta.
Financijska sredstva potrebna za realizaciju akta
Za provedbu ovog akta osigurana su sredstva u Proračunu Grada.

Slijedom izloženog predlažemo donošenje predmetnog akta.
P.O. GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, mag. ing. aedif
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Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
U POSTUPKU DONOŠENJA
ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
Nositelj izrade izvješća:
GRAD PULA – POLA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s
javnošću
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta /
provedbu savjetovanja

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime
žele postići uz sažetak ključnih pitanja

Objava dokumenata za savjetovanje

Razdoblje provedbe savjetovanja

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
Grad Pula – Pola
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Pravni temelj za donošenje akta je članak 98.
Zakona o komunalnom gospodarstvo (Narodne
novine 68/18) kojim je propisano da predstavničko
tijelo donosi odluku o vrijednosti boda do kraja
studenog tekuče godine, odnosno čl. 129. Istog
Zakona kojim je propisano da odluke o vrijednosti
boda komunalne naknade donesene do stupanja na
snagu Zakona važe do isteka kalendarske godine
za koju su donesene, odnosno da se nakon isteka
kalendarske godine rješenje o komunalnoj naknadi
može donijeti samo u skladu s odlukom o
vrijednosti boda na temelju novog Zakona.
Zakonom je propisana obveza utvrđenja godišnjeg
iznosa komunalne naknade pa je potrebno i
vrijednost boda komunalne naknade izraziti u
godišnjem iznosu. Ovom Odlukom se vrši usklada
s odredbama novog Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
http://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/
http://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-zaprostorno-uredenje-komunalni-sustav-i-imovinu/obavijesti/

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
provedeno je u razdoblju od 12. listopada do 12. studenog 2018.
godine

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi zaunteresirane
javnosti

U razdoblju provedbe savjetovanja nema zaprimljenih mišljenja,
primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti

Troškovi provedenog savjetovanja

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna financijska
sredstva

