
 

 

 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

KLASA:  

URBROJ:  

Kn.Vinogradi, 

 

 

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 

32/20),  i članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj ____.sjednici, održanoj dana _____. godine, 

donijelo je 

 

ODLUKU 

o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade 

 

Članak 1. 

Vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade na području Općine Kneževi Vinogradi 

određuje se u visini od 0,40 EUR-a po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u 

prvoj zoni.  

 

Članak 2. 

Vrijednost boda iz članka 1. ove odluke jednaka je godišnjoj visini komunalne naknade po 

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

Vrijednost boda iz članka 1. ove odluke iznosi 0,10 EUR-a kvartalno  po četvornome metru (m²) 

korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni  kad se naknada obračunava i plaća u obrocima. 

 

Članak 3. 

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

komunalne naknade (Službeni glasnik 17/18). 

  

Članak 4. 

Ova će Odluka biti objavljena u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi, a stupa na 

snagu 1. siječnja 2023. 

 

 

       PREDSJEDNIK 

       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

Nacrta prijedloga nove Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

 

 

 

Vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade prema dosadašnjoj Odluci iz 2018.godine 

iznosila je   2,16 kn po m2 stvarne površine godišnje i bila je od 2018.godine najniža od svih vrijednosti 

komunalne naknade  lokalnih samouprava u Baranji  i šire, primjer: Čeminac 7,80 kn/m2, Beli Manastir: 

6,00kn/m2, Darda  3,00 kn/m2, Bilje 3,00 kn/m2, Petlovac, Jagodnjak i Draž 2,40 kn/m2, Popovac 3,00 

kn/m2.  

 

Uzimajući u obzir enormno povećanje troškova koji se financiraju iz komunalne naknade 

(trošak javne rasvjete, održavanje površina, energente i sl.), ovom Odlukom o vrijednosti boda 

komunalne naknade, predlaže se povećanje vrijednosti boda komunalne naknade iz 2018.godine  na 3,00 

kune, odnosno 0,40 EUR-a prema fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK, čime bi ujednačila 

vrijednost s drugim JLS s područja Baranje. 

 

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne 

su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih 

dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. 

 

 S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi uključi u 

pripremu konačnog Nacrta Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, svrsishodno je provesti 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom 

i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je 

zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u 

odredbe odluke. 

 

 

 
 


