
NACRT PRIJEDLOGA 

Na temelju članka 36. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 
153/2009 i 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine 
donijela 

UREDBU 

O IZMJENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA 

Članak 1. 

U Uredbi o visini naknade za zaštitu voda („Narodne novine" br. 82/2010 i 83/2012) u članku 
2. alineja 3. mijenja se i glasi: 

»- vrijednost Tg za kg dušika kao aktivne tvari u mineralnom gnojivu,«. 

Alineja 4. briše se. 

Članak 2. 

U članku 3. stavku 3. riječi: »1,00 kunu za tonu mineralnog gnojiva (neto)« zamjenjuju se 
riječima: »0,0037 kn za kilogram dušika kao aktivne tvari u mineralnom gnojivu«. 

Stavak 4. briše se. 

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: »1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: 
»1., 2. i 3.«. 

Članak 3. 

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. 

KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, 

Predsjednik 
Zoran Milanović, v. r. 



OBRAZLOŽENJE 
UZ PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA 

ZAŠTITU VODA 

Zakonska osnova za donošenje ove Uredbe je Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 
(»Narodne novine«, broj 153/09; u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 56/13). Naime, člankom 
36. Zakona propisano je da Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje visinu naknade za 
zaštitu voda, a člankom 58. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga 
gospodarstva da će Vlada Republike Hrvatske u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona 
uskladiti, između ostalog, Uredbu o visini naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, broj 
82/10 i 83/12) s odredbama istoga. 

Zakonom je propisano da se naknada za zaštitu voda plaća zbog onečišćenja voda. Obveznici 
naknade za zaštitu voda su: osobe koje ispuštaju otpadne vode i osobe koje proizvode ili uvoze 
mineralna gnojiva te ih stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske. 

Ovim izmjenama Uredbe mijenja se osnovica naknade za zaštitu voda - osnovica se usklađuje sa 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, a nastavno i 
iznos vrijednosti Tg za kg dušika kao aktivne tvari u mineralnom gnojivu, odnosno mijenja se 
visina naknade za zaštitu voda za osobe koje proizvode ili uvoze mineralna gnojiva te ih stavljaju 
na tržište na području Republike Hrvatske. 

Primjena Uredbe neće imati utjecaja na rashode i izdatke, te prihode i primitke državnog 
proračuna, kao niti na proračun Hrvatskih voda. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama 
Zakona o financiranju (stupio na snagu 18. svibnja 2013.) ukinuta je obveza plaćanja naknade za 
zaštitu voda osobama koje proizvode ili uvoze sredstva za zaštitu bilja što je utjecalo i na 
smanjenje prihoda Hrvatskih voda za cea. 1 mil kn u odnosu na 2012. (ovim izmjenama Uredbe 
usklađene su odredbe iste sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju voda). 
Nadalje, ovim izmjenama Uredbe promijenjena je osnovica za obračun predmetne naknade za 
osobe koje proizvode ili uvoze mineralna gnojiva te ih stavljaju na tržište na području Republike 
Hrvatske, odnosno vrijednost Tg za kg dušika kao aktivne tvari u mineralnom gnojivu -

predloženim načinom obračuna i iznosom vrijednosti Tg neće doći do promjene prihoda 
Hrvatskih voda s osnova naknade za zaštitu voda za predmetne obveznike u odnosu na 2012. 
godinu. Do smanjenja prihoda Hrvatskih voda s osnova predmetne naknade može doći ukoliko 
dođe do smanjenja korištenja mineralnih gnojiva s većim udjelom dušika u istima. 

OBRAZLOŽENJE UZ ČLANKE 

Uz članak 1. 
Ovim člankom mijenja se vrijednost Tg kojim se određuje visina naknade za zaštitu voda, 
odnosno isti se usklađuje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga 
gospodarstva. 

Uz članak 2. 
Ovim člankom mijenja se iznos vrijednosti Tg za kilogram dušika kao aktivne tvari u 
mineralnom gnojivu. 

Uz članak 3. 
Ovim člankom propisuje se stupanje na snagu ove Uredbe. 


