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Naziv nacrta odluke ili drugog 
općeg akta o kojem je 
savjetovanje provedeno  

Nacrt prijedloga Odluke o naknadi za razvoj komunalnih 
vodnih građevina 

Nositelj izrade nacrta akta (pravna 
osoba koja je provela 
savjetovanje) 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 

Vrijeme trajanja savjetovanja od 22.12.2022. do 22.1.2023. 

Metoda savjetovanja  Internetsko savjetovanje 
 

Red
. br. 

Predstavnici  
javnosti 
(pojedinac, 
organizacija, 
institucija) 

Članak na 
koji se 
odnosi 
primjedba/ 
prijedlog 

Tekst primjedbe/ 
prijedloga 

Prihvaćanje/ neprihvaćanje 
primjedbe/ prijedloga sa 
obrazloženjem 

1. 

GRAD SVETA 
NEDELJA 
Gradonačelnik 
Dario Zurovec, 
mag. ing. el. 
techn. inf., univ. 
spec. oec. 

Čl.8.   

Sustav javne vodoopskrbne 
mreže na području Grada Svete 
Nedelje spada u novije građevine 
sustava te nije građevina koja je 
starije od 70 godina, niti je izvan 
preporučenog životnog vijeka, a 
na kojima je najveći gubitak vode 
iz sustava, a koje je jedan od 
navedenih razloga za povećanje 
cijena 
 
S obzirom da projektima „Voda u 
svakom kućanstvu“ i „EU Projekt 
Zagreb“ nije obuhvaćeno i 
područje Grada Svete Nedelje nije 
prihvatljivo obrazloženje za 
povećanje cijene 
 
Za opravdanje povećanja cijena 
Gradu Sveta Nedelja nije 
dostavljen niti jedan dokument 
kojim bi se opravdalo predmetno 
povećanje cijena, odnosno nije 
dostavljena detaljna 
analiza/kalkulacija izračuna nove 
cijene kao  niti godišnji plan niti 
višegodišnji plan gradnje 
komunalnih vodnih građevina iz 
kojih bi bilo vidljivi planirani 
projekti i njihova cijena koštanja u 
narednim godinama 

Primjedbe ne utječu na tekst 
Odluke te se daju dodatna 
obrazloženja. 
 
Prijedlog Odluke o naknadi za 
razvoj komunalnih vodnih 
građevina predviđa daljnju 
primjenu zajedničkog dijela 
naknade za razvoj i posebnog 
dijela naknade za razvoj. 
Posebni dio naknade za razvoj 
koja se plaća na području grada 
Sveta Nedelja, koristi se samo za 
razvoj dijelova sustava javne 
vodoopskrbe i sustava javne 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda koji služe korisnicima vodnih 
usluga odnosno građanima grada 
Sveta Nedelja. 
Plan gradnje komunalnih vodnih 
građevina, koji se financira iz 
naknade za razvoj, uvijek se 
dogovara s nadležnim tijelima 
uprave grada Sveta Nedelja, a 
tako će biti i ubuduće. 
Po dosadašnjim iskustvima 
iskazivane potrebe grada Sveta 
Nedelja redovito su bile veće od 
raspoloživih prihoda, pa je 
povećanje iznosa naknade za 
razvoj nužno za usklađivanje 
prihoda od naknade za razvoj s 
potrebama grada Sveta Nedelja. 
Projekti „Voda u svakom 
kućanstvu“ i „EU Projekt Zagreb“ 
u obrazloženju su samo primjerice 
navedeni, kao financijski 
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najznačajniji, ali nisu jedini razlozi 
za donošenje ove odluke. 
Kao što je prethodno navedeno, 
ali kao osobito značajno ponovo 
napominjemo, zajednički dio 
prihoda od naknade za razvoj 
koristi se po načelu prvenstva i 
načelu solidarnosti, a posebni dio 
isključivo za razvoj komunalnih 
vodnih građevina na području 
grada Sveta Nedelja, po 
iskazanim potrebama i sukladno 
dogovorenom planu gradnje 
komunalnih vodnih građevina. 

2. 

GRAD 
SAMOBOR 
Gradonačelnica 
dr. sc. Petra 
Škrobot 

Čl.8.   

S obzirom da projektima „Voda u 
svakom kućanstvu“ i „EU Projekt 
Zagreb“ nije obuhvaćeno i 
područje Grada Samobora nije 
prihvatljivo obrazloženje za 
povećanje cijene 
 
Za opravdanje povećanja cijena 
Gradu Samobora nije dostavljen 
niti jedan dokument kojim bi se 
opravdalo predmetno povećanje 
cijena, odnosno nije dostavljena 
detaljna analiza/kalkulacija 
izračuna nove cijene kao  niti 
godišnji plan niti višegodišnji plan 
gradnje komunalnih vodnih 
građevina iz kojih bi bilo vidljivi 
planirani projekti i njihova cijena 
koštanja u narednim godinama 

Primjedbe ne utječu na tekst 
Odluke te se daju dodatna 
obrazloženja. 
 
Prijedlog Odluke o naknadi za 
razvoj komunalnih vodnih 
građevina predviđa daljnju 
primjenu zajedničkog dijela 
naknade za razvoj i posebnog 
dijela naknade za razvoj. 
Posebni dio naknade za razvoj 
koja se plaća na području grada 
Samobora, koristi se samo za 
razvoj dijelova sustava javne 
vodoopskrbe koji služe 
korisnicima vodnih usluga 
odnosno građanima grada 
Samobora. 
Plan gradnje komunalnih vodnih 
građevina, koji se financira iz 
naknade za razvoj, uvijek se 
dogovara s nadležnim tijelima 
uprave grada Samobora, a tako 
će biti i ubuduće. 
Po dosadašnjim iskustvima 
iskazivane potrebe grada 
Samobora redovito su bile veće 
od raspoloživih prihoda, pa je 
povećanje iznosa naknade za 
razvoj nužno za usklađivanje 
prihoda od naknade za razvoj s 
potrebama grada Samobora. 
Projekti „Voda u svakom 
kućanstvu“ i „EU Projekt Zagreb“ 
u obrazloženju su samo primjerice 
navedeni, kao financijski 
najznačajniji, ali nisu jedini razlozi 
za donošenje ove odluke. 
Kao što je prethodno navedeno, 
ali kao osobito značajno ponovo 
napominjemo, zajednički dio 
prihoda od naknade za razvoj 
koristi se po načelu prvenstva i 
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načelu solidarnosti, a posebni dio 
isključivo za razvoj komunalnih 
vodnih građevina na području 
grada Samobora, po iskazanim 
potrebama i sukladno 
dogovorenom planu gradnje 
komunalnih vodnih građevina. 

 

 


