
Na temelju članka 52., stavak 1., članka 56. Zakona o financiranju vodnog 

gospodarstva („Narodne novine broj“ br. 153/09) i članka 32., stavka 1., točke 28. Statuta 

Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09) Gradsko vijeće Grada 

Vukovara na 3. sjednici održanoj 18. travnja 2011., donosi 

 

 

O D L U K U 

o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje 

gradnje komunalnih vodnih graĎevina 

 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj za financiranje gradnje 

komunalnih vodnih građevina na području grada Vukovara (dalje u tekstu: naknada za 

razvoj), namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, obveznici plaćanja naknade za 

razvoj, osnovica naknade za razvoj, način obračuna i naplate naknade za razvoj, nadzor nad 

obračunom i naplatom naknade za razvoj. 

 

Članak 2. 

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluga javne vodoopskrbe na 

području grada Vukovara. 

 

Članak 3. 

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vode izražena u 

kunama. 

Naknada za razvoj iznosi 0,50 kn/m
3
 isporučene vode. 

Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu 

vrijednost prilikom prikupljanja tih sredstava od obveznika plaćanja naknade. 

 

Članak 4. 

Naknada za razvoj obračunava Vodovod grada Vukovara d.o.o., kao javni isporučitelj 

putem računa za vodnu uslugu ispostavljenog obveznicima iz članka 2. ove odluke, na kojem 

se posebno iskazuje i naplaćuje u rokovima određenim za naplatu vodne usluge.. 

 

Članak 5. 

Prihod od Naknada za razvoj koristiti će se za financiranje gradnje komunalnih vodnih 

građevina sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina koje donosi Gradsko vijeće 

Grada Vukovara. 

 

Članak 6. 

Sredstva naknade za razvoj prihod su Vodovoda grada Vukovara d.o.o., a koriste se 

isključivo za realizaciju Plana iz prethodnog članka ove odluke i istu Vodovod grada 

Vukovara d.o.o. ne smije koristiti za druge namjene. 

 

Članak 7. 
Vodovod grada Vukovara d.o.o. obvezuje se svaka tri mjeseca dostavljati pisana 

izvješća o stanju naplate naknade za razvoj kao i o utrošku sredstava naknade za razvoj 

Upravnom odjelu za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara. 



Vodovod grada Vukovara d.o.o. obvezuje se najkasnije do kraja mjeseca ožujka 

podnijeti Gradskom vijeću Grada Vukovara godišnje izvješće o naplaćenim i utrošenim 

sredstvima naknade za razvoj za prethodnu godinu. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku" Grada 

Vukovara, a primjenjuje se od 1. svibnja 2011. 
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U Vukovaru, 18. travnja 2011.     

Predsjednik Gradskog vijeća 
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