
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 i 7/11) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 14. sjednici, 

održanoj 12. ožujka 2012., donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje 

gradnje komunalnih vodnih građevina 

 

Članak 1. 

U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih 

građevina ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 5/11) u članku 2. iza riječi "vodoopskrbe", dodaju 

se riječi "odnosno odvodnje". 

Članak 2. 

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi: 

" Naknada za razvoj iznosi 2,05 kn/m
3
 isporučene vode." 

Članak 3. 

Članak 5. mijenja se i glasi:  

"Prihod od Naknade za razvoj koristiti će se za financiranje gradnje komunalnih vodnih 

građevina na sljedeći način: 

-iznos od 0,50 kn/m³ isporučene vode za gradnju komunalnih vodnih građevina na području 

grada Vukovara, sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi Gradsko vijeće 

Grada Vukovara, 

-iznos od 1,55 kn/m³ isporučene vode za realizaciju Podprojekta "Sustav odvodnje Grada 

Vukovara" i to za gradnju Glavnog spojnog kolektora Borovo-naselje-Vukovar s pripadajućim crpnim 

stanicama i ostalim građevinama. 

Članak 4. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

Sredstva naknade za razvoj prihod su Vodovoda grada Vukovara d.o.o. i koriste se sukladno 

namjeni određenoj ovom Odlukom. 

Vodovod grada Vukovara je u obvezi dio prikupljene naknade za razvoj u iznosu od 1,55 

kn/m³ uplaćivati na namjenski kunski račun otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. koji služi 

financiranju gradnje i povratu podzajma, za realizaciju Podprojekta "Sustav odvodnje Grada 

Vukovara", bez prava na prijeboj ili cesiju s osnova bilo kojih tražbina Vodovoda grada Vukovara 

d.o.o. prema Hrvatskim vodama ili Banci agentu sukladno Ugovoru o supsidijarnom financiranju 

sklopljenom između Hrvatskih voda, Grada Vukovara i Vodovoda grada Vukovara d.o.o. dana 22.07. 

2010. godine i Ugovoru o prikupljanju naknade za razvoj, te otplati podzajma sklopljenog između 

Grada Vukovara, Vodovoda grada Vukovara d.o.o. i Hrvatske poštanske banke d.d. dana 22.11.2011. 

godine. 

Podzajam iz prethodnog stavka dio je ugovornog aranžmana koji se odnosi na Zajam br. 

7640/HR Međunarodne banke za obnovu i razvitak. 

Članak 5. 

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

primjenjuje se od 01.04.2012. godine. 
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U Vukovaru, 12. ožujka 2012.     
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