
 

 
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

  
 

Nositelj izrade Izvješća: VG Vodoopskrba d.o.o. 
Mjesto, datum: Velika Gorica, 17.06.2022. godine 

 

Naziv akta/dokumenta za koji je 
provedeno savjetovanje s javnošću 

Odluka o naknadi za razvoj 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja s javnošću 

VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita 
Posavskog 45, Velika Gorica 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići  

 

 

 

 

 

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva od 
18.07.2019. godine (NN, br. 66/19. - u daljnjem tekstu: 
Zakon) donošenje odluke o naknadi za razvoj (u 
daljnjem tekstu: Odluka) dana je u nadležnost javnih 
isporučitelja vodnih usluga. 
 
Člankom 16. Zakona propisano je da su javni 
isporučitelji vodnih usluga dužni u roku od 30 mjeseci 
od dana stupanja na snagu Zakona donijeti odluke o 
naknadi za razvoj u skladu s važećim člankom 52. 
Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, a koji je 
izmijenjen člankom 7. Zakona. 
 
Nakon isteka roka od 36 mjeseci od dana stupanja na 
snagu Zakona, naknada za razvoj ne može se 
obračunavati i naplaćivati za iduća obračunska razdoblja 
na temelju odluka o naknadi za razvoj koje su donijela 
predstavnička tijela jedinica lokane samouprave, prije 
donošenja novih zakona. 
 
Rok od 36 mjeseci ističe 18.07.2022. godine. 
 
Ukoliko Skupština Društva ne donese novu Odluku do 
18.07.2022. godine, Društvo više neće moći od korisnika 
vodnih usluga naplaćivati sredstva za naknadu za razvoj. 
 
Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje 
važenja Plana gradnje komunalnih vodnih građevina. 
 
Donošenje odluke o naknadi za razvoj predstavlja samo 
usklađenje sa odredbama novih zakona. 
 
Zakonske osnove su: Zakon o vodnim uslugama (NN, br. 
66/19.) i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva 
(NN, br. 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 
120/16., 127/17. i 66/19.). 
 
Cilj donošenja odluke o naknadi za razvoj je uskladba sa 
zakonskim odredbama, a sve u cilju osiguranja 
sredstava za financiranje i sufinanciranja izgradnja 
komunalnih vodnih građevina, a sve u svrhu obavljanja 



djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje tako da 
se osigura njihov održivi razvitak i stalno povećanje 
kakvoće vodnih usluga. 

Objava dokumenta za savjetovanje Poveznica: 
http://www.vgvodoopskrba.hr/potrosaci/savjetovanje-
s-javnoscu/ 

Razdoblje provedbe savjetovanja Savjetovanje s javnošću provedeno je u razdoblju od 
17.05.2022. do 15.06.2022. godine. 

Pregled osnovnih pokazatelja 
uključenosti savjetovanja s javnošću 

Nije bilo zaprimljenih primjedbi, prijedloga i mišljenja. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
primjedbi, prijedloga i mišljenja s 
obrazloženjem razloga za neprihvaćanje 

- 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću Nije ih bilo. 

Troškovi provedenog savjetovanja Provođenje savjetovanja s javnošću nije iziskivalo 
dodatne financijske troškove. 

 

 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi, prijedloga i mišljenja 

 

 
Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja 

(ime i prezime 
fizičke osobe ili 

naziv pravne osobe 
odnosno 

ime/prezime/naziv 
predstavnika 

zainteresirane 
javnosti 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi primjedba, 
prijedlog 

Ili mišljenje 

Tekst zaprimljene 
primjedbe, 

prijedloga ili 
mišljenja 

Status primjedbe, 
prijedloga ili 

mišljenja (prihvaćanje / 
neprihvaćanje s 
obrazloženjem) 
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