
 
 
 Na temelju članka 52. stavak 3. i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 
(„Narodne novine“ broj 153/09,90/11 i 56/13) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni 
glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), Skupština 
Međimurske županije je na ___. sjednici, održanoj _________2014. godine, donijela 
 
 
 
 

O D L U K U  
o dopuni Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području 

 
 
 
 

Članak 1. 
 U Odluci o naknadi za razvoj na uslužnom području („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj  26/10 i 20/11), mijenja se članak 3. i glasi: 
 

„Osnovica naknade za razvoj na uslužnom području je jedinica mjere isporučene 
vode izražena u kunama. 

Naknada za razvoj na uslužnom području obračunava se potrošačima na slijedeći 
način: 

- 0,50 kn/m3 isporučene vode plaćaju svi korisnici sustava javne vodoopskrbe u 
svrhu izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe na području Međimurske županije, 

- 1,00 kn/m3 isporučene vode plaćaju svi korisnici sustava javne vodoopskrbe 
odnosno javne odvodnje, osim korisnika koji u cijeni vode plaćaju troškove pročišćavanja 
otpadnih voda, a u svrhu izrade projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje 
na području Međimurske županije te za otplatu kredita i financijskih obveza za već 
izgrađene vodne građevine sustava javne odvodnje, prema sklopljenim sporazumima 
između Međimurskih voda d.o.o. i Međimurske županije.“ 
 
 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
 
 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 
 
 

KLASA: 325-01/10-03/6                                                                          PREDSJEDNIK 
URBROJ.2109/1-14-02-4 
Čakovec, ________2014.                                                                   Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
uz Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području 

 
 
 

I. PRAVNA OSNOVA I NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE 
Prema odredbama članka 52. stavka 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 

(„Narodne novine“ broj 153/09,90/11 i 56/13) propisano je da jedinice područne (regionalne) 
samouprave mogu, sukladno provedbenom propisu Zakona o vodama kojim se uspostavljaju 
uslužna područja, uvesti naknadu za razvoj na uslužnom području kada je to potrebno radi 
ravnomjerne izgradnje komunalnih vodnih građevina. 

Člankom 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 
26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), propisano je nadležnost Skupštine Međimurske 
županije da donosi akte kojima uređuje pitanja iz svog samoupravnog djelokruga. 

 
 
II. PITANJE KOJE SE UREĐUJE AKTOM 
Člankom 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva propisano je da se detaljnije 

namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, može detaljnije propisati posebnom odlukom 
predstavničkog tijela. 

Skupština Međimurske županije je 2010. godine donijela Odluku o naknadi za razvoj na 
uslužnom području. Odluka je donijeta s ciljem uvođenja plaćanja posebne naknade za razvoj u 
svrhu financiranja izgradnje i ravnomjernog sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na 
uslužnom području. Pod uslužnim područjem podrazumijeva se vodoopskrbno područje 
Međimurske županije.  

 
Prema članku 57. Zakona prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje 

komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina iz Zakona o 
vodama na vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području. 

 
Prema članku 2. Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području određeno je da se 

prihod od naknada za razvoj koristi za izgradnju i ravnomjeran razvoj javne vodoopskrbe i izradu 
projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje. 

U članku 3. Odluke utvrđuje se osnovica i način obračuna naknade za razvoj na uslužnom 
području, pa se propisuje da 0,50 kn/m3 isporučene vode plaćaju svi korisnici sustava javne 
vodoopskrbe u svrhu izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe na području Međimurske 
županije, a 1,00 kn/m3 isporučene vode plaćaju svi korisnici sustava javne vodoopskrbe odnosno 
javne odvodnje, osim korisnika koji u cijeni vode plaćaju troškove pročišćavanja otpadnih voda, a 
u svrhu izrade projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje na području Međimurske 
županije. 

 
Međimurske vode d.o.o. predlažu da se dopuni članak 3. stavak 1. podstavak 2. Odluke 

na način da se prihod od naknade za razvoj na uslužnom području od 1,00 kn/m3 isporučene 
vode, pored gore navedene svrhe, koristi i za otplatu kredita i financijskih obveza za već 
izgrađene vodne građevine sustava javne odvodnje, prema sklopljenim sporazumima između 
Međimurskih voda d.o.o. i Međimurske županije. 

Sporazumi koje su sklopile Međimurske vode d.o.o. i Međimurska županija su: 
- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u financiranju radova i realizaciji projekta 

izgradnje kanalizacije u Općini Strahoninec, sklopljen 20.04.2014. godine između 
Međimurskih voda d.o.o., Međimurske županije i Općine Strahoninec; 

- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u financiranju radova i realizaciji projekta 
izgradnje kanalizacije u općini Šenkovec, sklopljen 20.04.2010. godine između 
Međimurskih voda d.o.o., Međimurske županije i Općine Šenkovec; 

- Sporazum 256/2010 o uređenju međusobnih odnosa u financiranju  radova i realizaciji 
projekta izgradnje kanalizacije u Općini Pribislavec, sklopljen 22.11.2010. godine 
između Međimurskih voda d.o.o., Međimurske županije i Općine Pribislavec. 

 



 
Sukladno navedenom predlaže se Skupštini Međimurske županije da raspravi i usvoji 

predmetnu Odluku. 
 
 
 
 
Čakovec, rujan 2014.g.                                                         UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE 
                                                                                               SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE                                                        

 
 
 


