
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/155-56
URBROJ: 2170/01-15-00-19-103
Rijeka, 10. 12. 2019.

Gradonačelnik je 10. prosinca 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na 
vodoopskrbnom području grada Rijeke, u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka. 

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje. 

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević i Maje Malnar
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



                              
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
Rijeka, 10. 12. 2019.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata 

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o 

naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za 

izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko 

Obersnel i Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



OBRAZLOŽENJE
Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području 

grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 21. prosinca 2010. godine donijelo je Odluku o naknadi 
za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke („Službene novine Primorsko - goranske 
županije“ broj 52/10) te dana 14. srpnja 2011. godine Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o 
naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke („Službene novine Primorsko -
goranske županije“ broj 21/11).

Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke - u daljnjem tekstu: 
Odluka, donesena je na temelju članaka 52. i 56. tada važećeg Zakona o financiranju vodnoga 
gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09) kojim člancima je bilo propisano da predstavničko 
tijelo jedinice lokalne samouprave može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe, cijenu javne 
odvodnje plaća i naknada za razvoj (članak 52. stavak 1.), kao i da se visina naknade za razvoj na 
jedinicu mjere isporučene vodne usluge ili stopa na iznos cijene vodne usluge određuje odlukom o 
obračunu i naplati naknade za razvoj, kao i da se tom odlukom propisuju detaljnije namjene kojima 
služi prihod od naknade za razvoj, način i rokovi uplate naknade za razvoj, nadzor nad obračunom 
i naplatom naknade za razvoj, a može se detaljnije propisati obveznike, osnovicu, izuzeća od 
plaćanja, oslobođenja i olakšice, prekršajne odredbe te postupak za njihovo ostvarenje (članak 
56.).

Odlukom je, dakle, uvedena obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom 
području grada Rijeke, utvrđen je obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih 
sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodnih 
usluga Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo sa ograničenom odgovornošću 
za vodoopskrbu i odvodnju OIB: 80805858278, Rijeka, Dolac 14 - u daljnjem tekstu: Isporučitelj, te 
nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

U međuvremenu od donošenja i stupanja na snagu Odluke, Zakon o financiranju vodnoga 
gospodarstva je nekoliko puta mijenjan i dopunjavan pa je tako dana 28. lipnja 2019. godine 
donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne 
novine“ broj 66/19) koji je stupio na snagu osmoga dana od dana objave i kojim je, među ostalim, 
izmijenjen članak 52. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Slijedom prethodno navedene izmjene, sada važeći članak 52. Zakona o financiranju 
vodnoga gospodarstva propisuje da javni isporučitelj vodnih usluga može svojom odlukom odrediti 
da se uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe, odnosno uz cijenu vodne usluge javne odvodnje 
plaća i naknada za razvoj. Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana 
gradnje komunalnih vodnih građevina. Javni isporučitelj vodnih usluga ne smije obračunavati i 
naplaćivati naknadu za razvoj protivno odredbama odluke o naknadi za razvoj. Javni isporučitelj 
vodnih usluga objavljuje odluku o naknadi za razvoj u „Narodnim novinama“, a istu je dužan 
dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od dana njezinog donošenja.

Nadalje, člankom 16. citiranog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju 
vodnoga gospodarstva propisano je da su javni isporučitelji vodnih usluga dužni u roku od 30 
mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju 
vodnoga gospodarstva donijeti odluke o naknadi za razvoj u skladu sa sada važećim člankom 52., 
a koje moraju sadržavati i sve neizvršene odredbe važećih odluka o naknadi za razvoj koje su prije 
stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 
donijele jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Nakon isteka roka od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva naknada za razvoj ne može se 
obračunavati i naplaćivati za iduća obračunska razdoblja na temelju odluke o naknadi za razvoj 
koju je ranije donijelo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne 
(regionalne) samouprave.



S navedenim u svezi, Skupština Isporučitelja je na sjednici održanoj dana 26. studenoga 
2019. godine donijela Odluku o naknadi za razvoj čiji je predmet i sadržaj sukladan prethodno 
citiranim odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i aktima Isporučitelja. Tom je 
Odlukom o naknadi za razvoj utvrđeno da će se ista objaviti u „Narodnim novinama“, a da stupa na 
snagu dana 1. siječnja 2020. godine. 

Slijedom navedenog, predlaže se donijeti odluku kojom će se staviti van snage Odluka o 
naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke, koja odluka će se objaviti u 
„Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupit će na snagu danom stupanja na snagu prethodno 
navedene Odluke o naknadi za razvoj donesene od strane Isporučitelja.



Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 -
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ______________ 2019. godine, 
donijelo je

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada 

Rijeke

Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom 
području grada Rijeke („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 52/10 i 21/11).

Članak 2. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. 
siječnja 2020. godine. 
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GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/19-04/68
URBROJ: 2170/01-02-10-19-1

Rijeka, dana 06. prosinca 2019. godine

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
na razmatranje i utvrđivanje

PREDMET: Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj
na vodoopskrbnom području grada Rijeke

Materijal izradila:

Maja Malnar

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#



OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 21. prosinca 2010. godine donijelo je Odluku o naknadi za 
razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke („Službene novine Primorsko - goranske 
županije“ broj 52/10) te dana 14. srpnja 2011. godine Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o 
naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke („Službene novine Primorsko -
goranske županije“ broj 21/11).

Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke - u daljnjem tekstu: Odluka, 
donesena je na temelju članaka 52. i 56. tada važećeg Zakona o financiranju vodnoga 
gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09) kojim člancima je bilo propisano da predstavničko 
tijelo jedinice lokalne samouprave može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe, cijenu javne 
odvodnje plaća i naknada za razvoj (članak 52. stavak 1.), kao i da se visina naknade za razvoj na 
jedinicu mjere isporučene vodne usluge ili stopa na iznos cijene vodne usluge određuje odlukom o 
obračunu i naplati naknade za razvoj, kao i da se tom odlukom propisuju detaljnije namjene kojima 
služi prihod od naknade za razvoj, način i rokovi uplate naknade za razvoj, nadzor nad obračunom 
i naplatom naknade za razvoj, a može se detaljnije propisati obveznike, osnovicu, izuzeća od 
plaćanja, oslobođenja i olakšice, prekršajne odredbe te postupak za njihovo ostvarenje (članak 
56.).

Odlukom je, dakle, uvedena obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području 
grada Rijeke, utvrđen je obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od 
naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodnih usluga 
Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo sa ograničenom odgovornošću za 
vodoopskrbu i odvodnju OIB: 80805858278, Rijeka, Dolac 14 - u daljnjem tekstu: Isporučitelj, te 
nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

U međuvremenu od donošenja i stupanja na snagu Odluke, Zakon o financiranju vodnoga 
gospodarstva je nekoliko puta mijenjan i dopunjavan pa je tako dana 28. lipnja 2019. godine 
donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne 
novine“ broj 66/19) koji je stupio na snagu osmoga dana od dana objave i kojim je, među ostalim, 
izmijenjen članak 52. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Slijedom prethodno navedene izmjene, sada važeći članak 52. Zakona o financiranju vodnoga 
gospodarstva propisuje da javni isporučitelj vodnih usluga može svojom odlukom odrediti da se uz 
cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe, odnosno uz cijenu vodne usluge javne odvodnje plaća i 
naknada za razvoj. Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje 
komunalnih vodnih građevina. Javni isporučitelj vodnih usluga ne smije obračunavati i naplaćivati 
naknadu za razvoj protivno odredbama odluke o naknadi za razvoj. Javni isporučitelj vodnih usluga 
objavljuje odluku o naknadi za razvoj u „Narodnim novinama“, a istu je dužan dostaviti Vijeću za 
vodne usluge u roku od pet dana od dana njezinog donošenja.

Nadalje, člankom 16. citiranog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga 
gospodarstva propisano je da su javni isporučitelji vodnih usluga dužni u roku od 30 mjeseci od 
dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga 
gospodarstva donijeti odluke o naknadi za razvoj u skladu sa sada važećim člankom 52., a koje 
moraju sadržavati i sve neizvršene odredbe važećih odluka o naknadi za razvoj koje su prije 
stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 
donijele jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Nakon isteka roka od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva naknada za razvoj ne može se obračunavati i 
naplaćivati za iduća obračunska razdoblja na temelju odluke o naknadi za razvoj koju je ranije 
donijelo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) 
samouprave.

S navedenim u svezi, Skupština Isporučitelja je na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2019. 
godine donijela Odluku o naknadi za razvoj čiji je predmet i sadržaj sukladan prethodno citiranim 



odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i aktima Isporučitelja. Tom je Odlukom o 
naknadi za razvoj utvrđeno da će se ista objaviti u „Narodnim novinama“, a da stupa na snagu 
dana 1. siječnja 2020. godine. 

Slijedom navedenog, predlaže se donijeti odluku kojom će se staviti van snage Odluka o naknadi 
za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke, koja odluka će se objaviti u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“, a stupit će na snagu danom stupanja na snagu prethodno navedene 
Odluke o naknadi za razvoj donesene od strane Isporučitelja.

Sukladno svemu naprijed navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese 
slijedeći

Z A K LJ U Č A K 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na 
vodoopskrbnom području grada Rijeke, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i usvajanje. 



Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 -
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ______________ 2019. godine, 
donijelo je

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada 

Rijeke

Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom 
području grada Rijeke („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 52/10 i 21/11).

Članak 2. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu danom 
stupanja na snagu Odluke o naknadi za razvoj koju je dana 26. studenoga 2019. godine donijela 
Skupština javnog isporučitelja vodnih usluga, Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA 
društva sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju OIB: 80805858278, Rijeka, 
Dolac 14.
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