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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 
Općinsko vijeće 

 

Pićan 40, 52332 Pićan 
Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 
E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr 
Web: www.pican.hr 
OIB: 30638625602 

 
KLASA: 021-05/21-01/ 
URBROJ: 2144/05-03-01-21- 
Pićan, _____ 2021. godine 

 
 

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18, 110/18, 32/20), članka 13. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/19) 
i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana ____ 2021. godine donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U 
o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 

 
Članak 1. 

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne 
površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Pićan (u daljnjem tekstu: vrijednost boda). 
 

Članak 2. 
Vrijednost boda iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u mjesečnoj visini od 4,00 kn/m2, odnosno 

za jednogodišnje razdoblje od 48,00 kn/m2. 
 

Članak 3. 
Od dana stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju vrijednosti boda za 

izračun komunalne naknade („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/19). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“, 

a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine. 
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić 

 
 
 
 
 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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O b r a z l o ž e n j e 
 
1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

• članak 98. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 
32/20) 

• članak 13. stavaka 1. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/19) 

• članak 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – 
pročišćeni tekst) 

 
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade donosi se na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) koji propisuje da predstavničko 
tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom se određuje 
vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće godine. 
 
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE DEFINIRAJU ODLUKOM 
 
Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne 
površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. Vrijednost boda komunalne 
naknade iznosi isto za sve zone. Polazište za određivanje vrijednosti 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. Vrijednost boda komunalne naknade je bila nepromijenjena od 2012. godine, a iznosila je 
3,00 kune po m2 korisne površine stambenog prostora. S obzirom na to da je od 2012. godine do danas 
komunalna infrastruktura u svim naseljima izgrađena i unaprijeđena, tako se povećavaju i troškovi za 
održavanje iste, te se stoga predlaže povećanje vrijednosti boda kako bi sredstva za održavanje 
komunalne infrastrukture (i izgradnju nove) bila dostatna za potrebe naselja.  
 
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 
 
Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu. 


