
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

           GRAD ILOK
                GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 325-01/13-01/10
Ur. broj: 2196/02-02-15-04
Ilok, 07. srpnja 2015. godine

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine
broj 153/09, 90/11, 56/13 i 154/14), a u skladu sa Zakonom o vodama (Narodne novine broj 153/09,
63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“  Vukovarsko -
srijemske županije br. 11/13) Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 19. sjednici održanoj 07. srpnja
2015. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području 

i području aglomeracije Grada Iloka

Članak 1.

Mijenja se članak 3. Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području i području 
aglomeracije Grada Iloka („Službeni vjesnik“  Vukovarsko - srijemske županije br. 20/13) te glasi:

 „Obveznici plaćanja naknade za razvoj su korisnici vodnih usluga na području Grada Iloka 
koje je u nadležnosti Isporučitelja.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno 
jedan metar kubni isporučene vode (1m3).

Naknada za razvoj se obračunava uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području i 
području aglomeracije Grada Iloka za:

- Ilok i Mohovo:
Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje iznosi:

 Stambeni prostori – 1,00 kn/m3 isporučene vode i 
 Poslovni prostori – 2,00 kn/m3 isporučene vode.

- Bapska i Šarengrad:
Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje iznosi:

 Stambeni prostori – 2,40 kn/m3 isporučene vode i 
 Poslovni objekti – 4,13 kn/m3 isporučene vode

Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost 
prilikom prikupljanja tih sredstava od obveznika plaćanja naknade.

Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se 
kao zasebna stavka na računu te usluge. Račun za isporučenu vodnu uslugu ispostavlja Isporučitelj.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.“



Članak 2.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmjenjena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije.

Predsjednik Gradskog vijeća
                      Željko Sladetić


