
Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ( „Narodne 
novine“ br. 153/09 ) te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće ( „Službeni glasnik Meñimurske 
županije“ br. 09/09 ) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće, na 12. sjednici održanoj dana 13. prosinca 
2010. godine, donosi 
 

ODLUKU 
O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA 

VODOOPSKRBE I ODVODNJE 
 
 

1. 
Ovom se Odlukom, na području Grada Mursko Središće uvodi obveza plaćanja posebne naknade za 
razvoj u svrhu financiranja izgradnje i ravnomjernog razvoja sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje na 
području Grada Mursko Središće. 
 

2. 
Obveznici plaćanja naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje su svi korisnici usluga 
javne vodoopskrbe odnosno odvodnje na području Grada Mursko Središće. 
 

3. 
Naknada za razvoj iznosi  0,60 kn/m3 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. 
 

4. 
Naknada za razvoj koristiti će se : 

- za sufinanciranje izgradnje i dovršenje izgradnje vodnih grañevina u Gradu Mursko Središće 
- za plaćanje izrade projekata i stručnog nadzora 
- za otplate kredita i financijskih obveza prema sklopljenim sporazumima s Meñimurskim vodama 

d.o.o., za izgrañene vodne grañevine sustava odvodnje. 
 

5. 
Naknada za razvoj naplaćivati će se putem računa odnosno uplatnica koje obveznicima ispostavlja 
isporučitelj vodnih usluga MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, uz cijenu vodnih 
usluga javne vodoopskrbe odnosno odvodnje. 
 

6. 
Naknada za razvoj je prihod MEĐIMURSKIH VODA d.o.o., sukladno Zakonu o financiranju vodnog 
gospodarstva ( „Narodne novine“ br. 153/09 ). 
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno tijelo Grada Mursko Središće – 
Upravni odjel za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb. 

 
7. 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. dužne su prikupljenu naknadu za razvoj evidentirati u svojim poslovnim 
knjigama na posebnom kontu ( poziciji ), a način utroška prikupljenih sredstava za financiranje izgradnje 
objekata iz točke 4. ove Odluke biti će ureñeno posebnim sporazumima koje će sklapati Gradu Mursko 
Središće Meñimurske vode d.o.o., sukladno Planu odnosno godišnjem Programu gradnje vodnih 
grañevina, koji donosi Gradsko vijeće Grada Mursko Središće. 
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. će Gradu Mursko Središće polugodišnje dostavljati Izvješće o prikupljenim 
i utrošenim sredstvima naknade za razvoj. 



 
8. 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec imaju pravo koristiti, za obavljanje poslova obračuna, fakturiranja, 
evidencije, utuženja i drugih manipulativnih troškova, 3 % naplaćenih sredstava u dijelu naknade za 
razvoj. 

 
9. 

MEĐIMURSKIM VODAMA d.o.o. zabranjeno je raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim 
na način odreñen ovom Odlukom i sporazumima iz točke 7. ove Odluke. 
 

10. 
 
Gradsko vijeće Grada Mursko Središće može u svako doba donijeti odluku o obustavi odnosno ukidanju 
naplate naknade za razvoj po ovoj Odluci ili o povećanju ili smanjenju iznosa naknade za razvoj. 
U slučaju iz prethodnog stavka, odluka o ukidanju naknade za razvoj odnosno o povećanju ili smanjenju 
iznosa naknade za razvoj, početi će se primjenjivati prvog u mjesecu, nakon isteka 6 ( šest ) mjeseci, 
računajući od dana donošenja odluke iz stavka 1. ove točke ili u kraćem roku u dogovoru s 
Meñimurskim vodama d.o.o. 
 

11. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku“ Meñimurske županije, a 
primjenjuje se od 01.01.2011. godine. 
 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA MURSKO SREDIŠĆE 

 
Klasa : 021-05/10-01/1013 
Ur. broj : 2109/11-1-01/1-10-1 
Mursko Središće, 13. prosinca 2010. 
 
                                                                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG  VIJEĆA 
                                                                                                      Ivan Leček, učitelj savjetnik 
                                                                                                                    


