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PRIJEDLOG 

 Temeljem članka 58. stavka 5. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 
RH 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17i 66/19) i članka 29. Statuta 
Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 
__ sjednici održanoj ______________ 2021. donijelo sljedeću 

 

Odluku o visini naknade za razvoj na području  

Grada Čakovca, za gospodarstvo 

 
I. 

 Grad Čakovec predlaže Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec sljedeći iznos 
vezan uz visinu naknade za razvoj na području Grada Čakovca: 

 - za gospodarstvo (trgovačka društva, obrtnici i slobodna zanimanja) 1,50 kn/m3. 

 

II. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca.  

KLASA: 021-05/21-01/121 
URBROJ: 2109/2-02-21-05 
Čakovec, ____________ 2021. 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
      Darko Zver, mag. cin., v.r. 
 

 O b r a z l o ž e n j e 

 Prema članku 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN RH 153/09, 
90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19 – u daljnjem tekstu Zakon) 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. Javni isporučitelj vodne usluge ne smije obračunavati i naplaćivati naknadu 
za razvoj protivno odredbama odluke o naknadi za razvoj.  
 Prema članku 57. Zakona, prihodi od naknade za razvoj koriste se za 
financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih 
vodnih građevina odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju 
komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih 
usluga. 

Analizirajući prihode koji se ostvaruju od naknade za razvoj i potrebe za 
financiranje planiranih komunalnih vodnih građevina, 15. prosinca 2020. godine 
Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je Odluku kojom predlaže Međimurskim 



vodama d.o.o. smanjivanje iznosa naknade za razvoj za domaćinstva, s dotadašnjih 
2,00 kn/m³, na 1,00 kn/m³.  

Međimurske vode d.o.o. donijele su Odluku o naknadi za razvoj na području 
Međimurske županije (NN RH 3/21, 110/21), kojom utvrđuju obvezu plaćanja naknade 
za razvoj za domaćinstvo, ustanove i udruge na području Grada Čakovca u iznosu od 
1,00kn/m3, a za gospodarstvo na području Grada Čakovca u iznosu od 2,60 kn/m3.  

Počevši od stanja po godišnjem obračunu naknade za razvoj za 2019., iznos 
prikupljene naknade postao je veći od potreba te je krajem 2019. godine saldo 
neutrošene naknade iznosio 559.755,73 kune, dok je na kraju 2020. godine „višak“ 
iznosio 2.949.983,40 kuna.  

Po zadnjem obračunu Međimurskih voda (30.06.2021. godine), neutrošena 
naknada za razvoj iznosi 3.102.835,67 kuna. 

Sada se predlaže smanjivanje iznosa naknade za razvoj za gospodarstvo s 2,60 
kn/m³ na 1,50 kn/m³, koje smanjivanje naknade će pomoći gospodarskim subjektima. 

Predlažem Gradskom vijeću Grada Čakovca donošenje predočene Odluke.  
 

 

   GRADONAČELNICA 
                                               Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., v.r. 
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