
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje 
pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora („Narodne novine", br. 115/2014) Vlada 
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2014. godine donijela 

UREDBU 
O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA 

Članak 1. 
U Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br. 153/2009, 

90/2011 i 56/2013) u članku 95. stavku 1. riječi: "1. siječnja 2015." zamjenjuju se riječima: 
"1. siječnja 2016.". 

Članak 2. 

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama". 

KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, 

Predsjednik 

Zoran Milanović 



Obrazloženje uz članke 
Uz Članak 1. 

Ovim člankom se produlje rok iz članka 95. Zakona o financiranju vodnoga 
gospodarstva s 1. siječnja 2015. na 1. siječanj 2016. 

Uz članak 2. 
Ovim se člankom propisuje stupanje na snagu ove Uredbe. 



Obrazloženje uz Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga 
gospodarstva 

Članci 23. do 25. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br. 
153/2009, 90/2011 i 56/2013) uređuju obveznika i osnovicu naknade za korištenje voda. 
Određuju da je obveznik naknade za korištenje voda isporučitelj vodne usluge te da je 
osnovica za obračun i naplatu naknada za korištenje voda količina zahvaćene vode. 
Prijelaznom odredbom članka 95. spomenutog Zakona odgođena je primjena ovih odredbi do 
1. siječnja 2015. godine, a do tad se primjenjuju ranije odredbe po kojima je obveznik 
naknade za korištenje voda krajnji korisnik vodnih usluga, a osnovica naknade je količina 
vode isporučene krajnjem korisniku 

S obzirom da nisu ispunjene pretpostavke za obračun i naplatu naknade za korištenje 
voda prema zahvaćenim količinama vode, ovim prijedlogom Uredbe predlaže se odgoditi 
početak primjene obračuna i naplate naknade za korištenje voda prema zahvaćenim 
količinama voda do 1. siječnja 2016. godine odnosno dok se ne steknu uvjeti ili dok se ne 
predloži pravičniji model obračuna. 
Naime, gubici u vodoopskrbnim sustavima još uvijek su preveliki i naplata naknade za 
korištenje voda na te gubitke koji nisu isporučeni, odnosno razlika između zahvaćene i 
isporučene vode, bi predstavljala dodatni udar na financijsku stabilnost isporučitelja vodnih 
usluga, a samim tim podredno i na građane Republike Hrvatske koji koriste vodu iz javnih 
vodoopskrbnih sustava. Isto tako nije uspostavljen sustav mjerena zahvaćenih količina voda. 

U tom razdoblju namjerava se provesti projekt uvođenja IWA metodologije 
{International Water Association), suvremene metode za definiranje i smanjivanje gubitaka 
vode u sustavu javne vodoopskrbe po uzoru na iskustva drugih zemalja (primjerice Austrija). 
Ovom metodologijom izračunava se tzv. "ILI koeficijent" (koji predstavlja omjer stvarnih i 
neizbježnih, prihvatljivih tehničkih gubitaka vode u građevinama javne vodoopskrbe), na 
temelju kojeg bi se javni isporučitelji vodnih usluga razvrstavali u različite razrede kvalitete 
upravljanja sustavom, prema kojima bi plaćali naknadu za korištenje voda u skladu s visinom 
razreda kojem pripadaju. 

U okviru tog projekta predložit će se uvođenje neovisnog telemetryskog nadzora za 
sva pojedinačna vodocrpilišta kojima upravljaju javni isporučitelji vodnih usluga, čiju 
ugradnju bi financirale Hrvatske vode i koji bi bio u njihovom vlasništvu. Uvođenjem 
telemetry skog nadzora za sva vodocrpilišta postigla bi se višestruka korist, primjerice dobili 
podaci u realnom vremenu potrebni za izračun "ILI koeficijenta", omogućila kontrola 
eventualnog nepoštivanja ograničenja u količini korištenja vodonosnika. U tom se razdoblju 
planira procijeniti stanje vodoopskrbnih sustava u Republici Hrvatskoj u smislu definiranja 
gubitaka, i ta referentna procjena poslužila bi za uvođenje modela obračuna i naplate naknade 
za korištenje voda. 

S obzirom na navedeno vidljivo je daje tražena odgoda primjene odredbi članka 95. 
stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva neophodna kao bi se stvorile 
pretpostavke za njegovu primjenu. Po isteku navedenog razdoblja, odnosno prestankom 
važenja predmetne Uredbe, obračun i naplata naknade za korištenje voda vršit će se sukladno 
Prijelaznoj odredbi članka 95. spomenutog Zakona. 



TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA 

Članak 95. 

Odredbe članka 23. točke 3., članka 24. stavka 1. točke 3., članka 25. stavka 2. koja upućuje 
na odredbu članka 23. točka 3. i članka 28. stavka 3. ovoga Zakona stupaju na snagu 1. 
siječnja 2015. 

Do stupanja na snagu odredaba iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi odredbe članka 9. do 
11., članka 31., članka 41. stavka 1., članka 42. stavka 2., članka 45. i članka 46. Zakona o 
financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 107/95., 19/96., 88/98. i 150/05.) 
u cijelosti, odnosno u dijelu koji se odnosi na obračun i naplatu naknade za korištenje voda od 
osoba priključenih na sustav javne vodoopskrbe (potrošači). 


