
NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE                        

         

  

         REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 

Na temelju članka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj 
153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16. i 127/17.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg 
Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca br. 3/09., 7/09, 2/13., 6/13. i 1/18.), Gradsko 
vijeće Grada Donjeg Miholjca na __. sjednici održanoj dana ______ 2018. d o n o s i 

 

O D L U K A  

o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Donjeg Miholjca 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada 
Donjeg Miholjca i utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od 
naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge 
KOMUNALNO GOSPODARSTVO PARK ( MIHOLJAČKI VODOVOD)  društva sa ograničenom 
odgovornošću Donji Miholjac, Pavla Raića 99. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te nadzor nad 
obračunom i naplatom naknade za razvoj. 

Naknadom za razvoj osigurava se ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje na vodoopskrbnom području Grada Donjeg Miholjca. 

Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je Grada Donjeg Miholjca. 

 Izraz komunalne vodne građevine ima značenje utvrđeno Zakonom o vodama. 

Članak 2. 

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom 
području grada Donjeg Miholjca. 

Vodoopskrbno područje iz stavka 1. ovoga članka je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti 
Isporučitelja. 

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

Naknada za razvoj se obračunava uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području grada Donjeg 
Miholjca. 
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Članak 4. 

Naknada za razvoj je javno davanje. 

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 iz stavka 1. ovoga članka ispostavlja Isporučitelj. 

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost. 

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine 
isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 7. ove Odluke. 

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja. 

Isporučitelj vodnih usluga dužan je naplaćena sredstva naknade za razvoj evidentirati u svojim 
proslovim knjigama na posebnoj poziciji. 

Članak 5. 

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju 
donosi Isporučitelj uz prethodnu suglasnost Grada Donjeg Miholjca. 

Članak 6. 

Prihod od naknade za razvoj koristi se za: 

 ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području u 
nadležnosti Isporučitelja koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i i 
javne odvodnje 

 gradnju sustava odvodnje na području Grada Donjeg Miholjca 
 učešće u financiranju projekata vodoopskrbe i odvodnje financiranih od strane Hrvatskih 

voda, kohezijskih i strukturnih fondova Europske unije. 

Isporučitelj vodnih usluga dužan je sredstva od naknade za razvoj rasporediti prema planu i programu 
gradnje komunalnih vodnih građevina koju donosi skupština isporučitelja. 

Članak 7. 

Za namjene utvrđene u članku 6. ove Odluke, visina naknade za razvoj utvrđuje se  za sve kategorije 
potrošača u iznosu od 0,90 kn/m3 isporučene vodne usluge u obračunskom razdoblju. 

Članak 8. 

Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava sukladno namjenama 
utvrđenim u članku 6. ove Odluke obavlja Isporučitelj. 

Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju: 

- prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na posebnom računu Isporučitelja, 
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- korištenje prikupljenih sredstva od naknade za razvoj za podmirenje obveza nastalih u realizaciji 
razvojnih zahvata, 

- vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj, 

- izrađivanje i dostavljanje tromjesečnih,. polugodišnjih  i godišnjih izvješća o obračunatim iznosima 
naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj Gradu Donjem 
Miholjcu, 

- izrađivanje i dostavljanje pojedinačnog izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade 
za razvoj za svaki razvojni zahvat na zahtjev Grada Donjeg Miholjca. 

Članak 9. 

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Grad Donji Miholjac, Upravni odjel 
nadležan za komunalni sustav, na temelju dostavljenih izvješća iz članka 8. ove Odluke. 

Članak 10.  

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
isporučitelj vodnih usluga ako: 

1. obvezniku plaćanja naknade za razvoj obračuna naknadu za razvoj višu od ovom odlukom 
utvrđene visine naknade; 

2. sredstva naknade za razvoj ne evidentira u poslovnim knjigama na posebnoj poziciji; 

3. ne podnese izvješće o naplaćenim iznosima naknade za razvoj; 

4. koristi sredstva naknade za razvoj protivno odredbama ove odluke. 

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba isporučitelja vodnih 
usluga novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna. 

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka podnosi 
gradsko upravno tijelo nadležno za vodno gospodarstvo. 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u  „Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca“, a primjenjuje se od ________________. 

KLASA:  
URBOJ: 2115/01-01-18- 
Donji Miholjac,  

                                                                                                      PREDSJEDNIK 
                                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA:  

                                                                                                       Josip Lukačević 
 

 

 


