
 

 

 

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 363-03/22-01/03 
URBROJ: 2103-1-01-22-6 
Bjelovar, 5. studenoga 2022. 

 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o određivanju vrijednosti boda 

komunalne naknade (B) 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o određivanju 

vrijednosti boda komunalne naknade (B) i u povodu toga donio sljedeći  
 

   
                           ZAKLJUČAK  

 

 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 
(B) kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Kristina 
Kocur.  
 

 

        GRADONAČELNIK 
      

           Dario Hrebak 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       
 
 

                              
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
       Upravni odjel za komunalne djelatnosti i  
                         uređenje prostora  

 
KLASA:363-03/22-01/03 
UR.BROJ: 2103-1-06-22-5 
Bjelovar, 04.11.2022. 
 

                      GRADONAČELNIK 
                                                 DARIO HREBAK 

 
 
 
PREDMET: Odluka  o  određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)   

  
 

U privitku dostavljamo Nacrt odluke  o  određivanju vrijednosti  boda komunalne 
naknade (B), obrazloženje koje sadrži  razloge donošenja Odluke i Izvješće o provedenom 
savjetovanju s  javnošću  
 

 Predlažemo  da razmotrite Nacrt odluke o  određivanju vrijednosti  boda 
komunalne naknade (B),  da  utvrdite Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta, te  ga 
proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 
 
 

 
               PROČELNICA   

                                                                                                  Kristina Kocur, mag. geogr.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                



                        

                              
 
               REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA    
                   GRAD BJELOVAR      

       GRADSKO VIJEĆE         
                                                                                                                                                                                   

  
                             NACRT  
   

Na temelju  članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ("Narodne novine", broj  
68/18.,  110/18. i 32/20) i  članka 32. stavka 1.  točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara" broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ____ sjednici održanoj 
dana __  2022. donijelo je 
 

O D L U K U  
o određivanju vrijednosti  boda 

komunalne naknade (B)   
 

 
Članak 1.  

 Ovom Odlukom određuje se  vrijednost boda  komunalne naknade (B)  u Gradu 
Bjelovaru izražena u eurima  po  četvornom metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje 
komunalna naknada.  
 

Članak 2. 
 Vrijednost boda komunalne naknade (B) u Gradu Bjelovaru po četvornom metru (m²)     
nekretnine za koju se utvrđuje komunalna naknada određuje se u iznosu  0,76 eura godišnje. 
 

Članak 3.  
           Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju vrijednosti boda 
komunalne naknade (B) objavljena u "Službenom glasniku Grada Bjelovara", broj 8/18. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka  objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara", a stupa na snagu  

i primjenjuje se od  01.01.2023. godine. 
 

 
KLASA:363-03/22-01/03 
UR.BROJ: 2103-1-02-22-4 
Bjelovar, ______ 2022.  
                                                                                                                                                                                           

                                                                           PREDSJEDNIK 
                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA 
              Nenad Martinovski, dipl. oec   
   
 
 
 
    

 
 
 
 



 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 
PRAVNI TEMELJ  
Članak 98. Zakona o komunalnom  gospodarstvu  
 
OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM  
Aktom se određuje vrijednost  boda komunalne naknade  izražena u eurima iz razloga što euro 
od 01.01.2023. godine postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj .  
 
OBRAZLOŽENJE  
Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je Odluku o određivanju vrijednosti  boda komunalne 
naknade (B)  koja je objavljena u ''Službenom glasniku Grada Bjelovara'', broj 8/18. 
 
Vrijednost boda po četvornom metru (m²)    nekretnine za koju se utvrđuje komunalna naknada  
prethodno navedenom Odlukom  određena je  u iznosu  5,76 kuna godišnje.   
 
Točkom  II stavkom 1. Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici 
Hrvatskoj (''Narodne novine'',  broj 85/22)  propisano  je da euro od 01.01.2023. godine postaje 
službena valuta u Republici Hrvatskoj. Slijedom iznijetog, potrebno je donijeti Odluku o 
određivanju vrijednosti boda izraženu u eurima s  primjenom iste  od 01.01.2023. godine.  
 
Nacrtom Odluke o određivanju vrijednosti  boda komunalne naknade (B) vrijednost boda 
komunalne naknade (B) u Gradu Bjelovaru po četvornom metru (m²)    nekretnine za koju se 
utvrđuje komunalna naknada određena je   u iznosu  0,76 eura godišnje. Vrijednost boda ostaje 
ista u odnosu na važeću Odluku (5,76 kuna godišnje po  fiksnom tečaju konverzije  7.53450  
iznosi  0,76 eura godišnje).  
 
OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA  
Za provođenje akta nije potrebno osigurati sredstva 
 
PRETHODNI POSTUPAK SAVJETOVANJA  
Nacrt odluke o određivanju vrijednosti  boda komunalne naknade (B) radi savjetovanja s 
javnošću  bio je objavljen na internetskoj stranci Grada Bjelovara  dana 04.10.2022. godine, a 
savjetovanje je trajalo od 04.10.2022. -  02.11.2022 godine (30 dana). Na Nacrt predmetne 
odluke nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi  ni mišljenja.  
 
 
Predlažemo Gradonačelniku  da razmotri Nacrt odluke o  određivanju vrijednosti  boda  
komunalne naknade (B), da  utvrdi Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta, te  ga proslijedi 
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 

 
 

        PROČELNICA  
        Kristina Kocur, mag. geogr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

O NACRTU ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI 

BODA  KOMUNALNE NAKNADE (B) 
 
 
Naslov dokumenta 

 
Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu  odluke o 
određivanju vrijednosti  boda komunalne naknade (B)   
 
 
 

   

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

provodi savjetovanje 

  
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje   
 prostora 

  
 
Svrha dokumenta  

 
Izvješćivanje javnosti o provedenom savjetovanju  
 
 

   
Datum dokumenta 

  
03.11.2022. 

  
Verzija dokumenta 

1. 

 

 

   

 

 

 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta zakona, drugog 

propisa  ili akta 

Nacrt   odluke o određivanju vrijednosti  boda 
komunalne naknade (B)   

  
Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata  objavljenog na internetskim 
stranicama Grada 

   
Redni broj 34. iz  Izmjena i dopuna Plana savjetovanja s 
javnošću Grada Bjelovara  za 2022. godinu KLASA: 
008-01/21-01/03 URBROJ: 2103/01-01-21-5 od 
30.09.2022.   

 
Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje   
 prostora 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

 
 
 
                   _ 

Je li nacrt bio objavljen na  
internetskim internetskim stranicama 
ili  na drugi odgovarajući način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za 

savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

DA 
 
Internetska stranica 
 
 
 

 Nacrt je objavljen dana 04.10.2022. 
godine na internetskoj stranici Grada 
Bjelovara www.bjelovar.hr 

Savjetovanje je trajalo od 

04.10.2022. - 02.11.2022. godine 

(30 dana)  

 

Koji su predstavnici javnosti 

dostavili svoja očitovanja 

Na  Nacrt   odluke  o određivanju vrijednosti  boda 
komunalne naknade (B) nisu dostavljeni prijedlozi/  
primjedbe/mišljenja  
 
 
  

http://www.bjelovar.hr/


 
Izvješće o provedenom savjetovanju s  javnošću objavljuje se na internetskim  stranicama  

                Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr  

  

                KLASA: 363-03/22-01/03  

UR.BROJ: 2103-1-06-22-3 
                Bjelovar, 03.11.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Razlozi neprihvaćanja pojedinih   
primjedbi zainteresirane javnosti na  
određene odredbe nacrta  

 
                    
 
                   _ 
 
 
 
 

 
Troškovi provedenog savjetovanja 

 Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove.  

http://www.bjelovar.hr/

