
 

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 

68/18) i članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 

5/13) i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 

___. redovnoj sjednici održanoj dana ___. _____ 2018.godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 
 

 

Članak 1. 

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

iznosa komunalne naknade za 2019.godine na području Općine Tisno (u daljnjem tekstu: 

vrijednost boda).  

 

Članak 2. 

Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornom 

metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Tisno. 

 

                                                        Članak 3. 

Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke određuje se u visini od 6,60 kn po četvornom 

metru (m2).  

 

                                                        Članak 4. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za 

obračun komunalne naknade (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.5/17). 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 

Općine Tisno”, a primjenjuje se od 1.siječnja 2019. godine. 

 

 

 

 

KLASA: 363-03/18- 

URBROJ: 2182/05-01/18- 

Tisno, ___. ____________ 2018.godine. 

 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA  

        Petar Jakovčev, v.r. 
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Obrazloženje: 

 

U stavku 2. članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/18) koji je stupio na snagu 4.kolovoza 2018. godine, propisano je da se vrijednost boda 

komunalne naknade (B) određuje u kunama po četvornome metru (m2) korisne površine 

stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave.  

Bod (B) je obračunska jedinica koja predstavlja sastavni dio formule za utvrđivanje 

iznosa komunalne naknade. 

Važeća Odluka o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, 

donesena je 6. studenog 2017. godine te je istom propisano da se vrijednost boda određuje u 

kunama po m2 obračunske površine, i da je vrijednost boda  jednaka mjesečnoj 

visini komunalne naknade po m2 korisne površine,  odnosno propisana vrijednost boda od 

0,55 kuna. 

Odredbom stavka 2. članka 99. važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu 

propisano je da se iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2) površine nekretnine 

utvrđuje množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda 

komunalne naknade (B).  

Nadalje, točkom 3. stavka 1. članka 101. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

propisano je da se rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje godišnji iznos komunalne 

naknade, dok je stavkom 2. članka 101. propisano da se godišnji iznos komunalne naknade 

utvrđuje množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne 

naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m2) površine nekretnine.  

Tako, upravo iz odredbe članka 101. Zakona o komunalnom gospodarstvu proizlazi 

obveza jedinice lokalne samouprave da odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) na 

način kako je to predloženo u člancima 2. i 3. predložene Odluke, tj. da vrijednost boda (B) za 

izračun komunalne naknade bude jednaka godišnjem iznosu komunalne naknade po 

četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine 

Tisno.   

Obzirom da je do sada važećom Odlukom o određivanju vrijednosti obračunske 

jedinice - boda (B) vrijednost boda utvrđena u visini od 0,55 kuna, a koja je visina vrijednost 

boda jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine (stambenog 

prostora u prvoj zoni Općine Tisno), novopredložena visina vrijednosti boda od 6,60 kune 

predstavlja umnožak dosadašnje vrijednosti boda od 0,55 kuna s dvanaest mjeseci u godini.  

Dakle razlog donošenja nove Odluke o vrijednosti boda leži u potrebi usklađivanja s 

novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu kojim je propisano da visinu komunalne 

naknade treba utvrđivati u godišnjem iznosu, a ne više kao do sada u mjesečnom iznosu. 

 

 


