


 

 

PRIJEDLOG  

 

Na temelju odredbi članka 89. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine“ broj 

153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i članka 40. Statuta Grada Krka 

(“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-

pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj _____________ 2022. 

godine, donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Odluka o naknadi za razvoj 

 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom stavljaju se izvan snage Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Krka i to: 

- Odluka o naknadi za razvoj (“Službene novine primorsko-goranske županije“, broj 18/10, 40/14, 

36/16 i 18/19) i 

- Odluka o naknadi za razvoj (za sufinanciranje izgradnje mjesnih mreža i drugih vodnih građevina) 

(“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/10). 

 

Članak 2. 

Naknada za razvoj za područje Grada Krka  koja je utvrđena Odlukama iz članka 1. ove Odluke neće 

se obračunavati i naplaćivati od 1. siječnja 2022. godine.  

 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“. 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/03 

URBROJ:  

Krk,   

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 

 

 

                                       Predsjednik 

                                        Nikša Franov, ing. građ. 
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OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE:  

 

Člankom 52. stavak 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine“ broj 153/09) 

bilo je određeno da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odrediti da se uz cijenu 

javne vodoopskrbe, cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj.   

 

Na temelju navedene uvodne odredbe Zakona, Gradsko vijeće Grada Krka donijelo je u svibnju 2010. 

godine dvije Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Krka i to: 

- Odluka o naknadi za razvoj (“Službene novine primorsko-goranske županije“, broj 18/10, 40/14, 

36/16 i 18/19) i 

- Odluka o naknadi za razvoj  (za sufinanciranje izgradnje mjesnih mreža i drugih vodnih građevina) 

(“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/10). 
Navedenim Odlukama, naknada za razvoj počela se naplaćivati 1. lipnja 2010. godine s primjenom do 

31. prosinca 2023. godine. 

  

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine“ 

broj 66/19) ovlaštenje za određivanje i naplatu naknade za razvoj preneseno je na javnog isporučitelja 

vodnih usluga te je za područje Grada Krka isto preuzelo komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. 

 

Slijedom iznesenog, Skupština Ponikve voda d.o.o. je na temelju članka 52. Zakona o financiranju 

vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 

66/19) i članka 23. stavka 1. točke 4. Zakona o vodnim uslugama (“Narodne novine“, broj 66/19) na 

sjednici od 7. prosinca 2021. godine donijela Odluku o naknadi za razvoj. Navedena Odluka 

objavljena je u “Narodnim novinama“ broj 138/21 i primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine. 

 

Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne 

novine“ broj 66/19) te donošenja Odluke Skupštine Ponikve d.o.o., na temelju koje od 1. siječnja 

2022. godine isporučitelj vodne usluge obračunava i naplaćuje naknadu za razvoj,  Odluke Grada Krka 

se neće primjenjivati, ali kako formalno nisu stavljene izvan snage, radi usklađenja sa Zakonom 

predlaže se Gradskom vijeću stavljanje istih izvan snage. 

 

Gradonačelnik Grada Krka je 27. siječnja 2022. godine utvrdio Prijedlog Odluke o stavljanju izvan 

snage Odluke o naknadi za razvoj te se isti prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje i 

usvajanje. 

 

Krk, 27. siječnja 2022. 

                                                                                                                                 GRADONAČELNIK 

Prilozi: 

- Odluke Grada Krka o naknadi za razvoj 

- Odluka Skupštine Ponikve d.o.o. 


























