
 Na temelju članka 52.stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 

(„Narodne novine“, broj: 153/09,), te članka 33. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 

2/09), Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi, na svojoj 24. sjednici, održanoj dana 

16.07.2012.godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

O obračunu i naplati naknade za razvoj sustava  

javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom, na području Općine Kneževi Vinogradi (u daljnjem tekstu: Općina) uvodi 

obveza plaćanja naknade za razvoj radi ravnomjerne izgradnje komunalnih vodnih građevina kao i 

otplate kredita kojima se financira izgradnja komunalnih vodnih građevina. 

 

Članak 2. 

 Obveznici plaćanja naknade za razvoj na području Općine su obveznici plaćanja cijene vodne 

usluge (usluge javne vodoopskrbe i usluge javne odvodnje) uz koju se obračunava naknada za razvoj. 

 

Članak 3. 

 Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge. 

 Naknada za razvoj iznosi 1,00 kn/m3 isporučene vode, a obuhvaća naknadu za razvoj 

odvodnje i pročišćavanje u iznosu od 0,50 kn/m3 i naknadu za razvoj vodoopskrbe u iznosu od 0,50 

kn/m3. 

 

Članak 4. 

 Prihod ostvaren od naknade za razvoj upotrijebit će se: 

 za izgradnju, otplatu, naknade i kamate po kreditu Svjetske banke – Međunarodne banke za 

obnovu i razvitak (IBRD) za realizaciju Projekta unutarnjih voda – Podprojekta  regionalnog 

vodoopskrbnog sustava Sjeverne Baranje, u visini obveza Općine preuzetih Ugovorom o 

povratu podzajma broj 3/2009-HV/BM, a prema Planu otplate podzajma IBRD u periodu 

2010-2022 koji obuhvaća: 

1. Vodocrpilište Topolje 

2. Vodocrpilište Prosine 

3. pripadajuća vodosprema 

4. pripadajuća distribucijska mreža 

 za sufinanciranje  u visini 1/6 ukupnog troška mogućih dodatnih troškova realizacije 

Podprojekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Sjeverne Baranje koji se odnose  isključivo 

na: 

1. arheološke radove 

2. monitoring  

3. reviziju 

 za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine u skladu s godišnjim 

programima gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 5. 

 Naknada za razvoj obračunavat će se i naplaćivat putem računa za vodnu uslugu koje 

obveznicima plaćanja cijene vodne usluge ispostavlja javni isporučitelj vodne usluge, odnosno 

trgovačko društvo „Baranjski vodovod“ d.o.o. Beli Manastir. 

 

Članak 6. 

 Naknada za razvoj je prihod javnog isporučitelja vodne usluge, odnosno trgovačkog društva 

„Baranjski vodovod“ d.o.o. Beli Manastir. 

 Javni isporučitelj vodne usluge, odnosno trgovačko društvo „Baranjski vodovod“ d.o.o. Beli 

Manastir, dužan je prikupljenu naknadu za razvoj evidentirati  u svojim poslovnim knjigama na 

posebnom kontu (poziciji). 



 Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavljat će trgovačko društvo „Baranjski 

vodovod“ d.o.o. Beli Manastir, putem svog tijela u čiji djelokrug spada obavljanje nadzora nad 

poslovanjem društva, uz obvezu dostavljanja tromjesečnog izvješća o obračunu i naplati naknade za 

razvoj Općini Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 7. 

 Javni isporučitelj vodne usluge, odnosno trgovačko društvo „Baranjski vodovod“ d.o.o. Beli 

Manastir se obvezuje prihod od naknade za razvoj uplaćivati jednom tjedno na založni račun (escrow 

račun) koji je otvorio kod Banke agenta (Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb)  za financiranje  

Podprojekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Sjeverne Baranje do namirenja pripadajuće godišnje 

obveze Općine po Ugovoru o supsidijarnom financiranju regionalnog vodoopskrbnog sustava Sjeverna 

Baranja od 11.srpnja 2008. godine. 

 Preostali prihod od naknade za razvoj, javni isporučitelj vodne usluge, odnosno trgovačko 

društvo „Baranjski vodovod“ d.o.o. Beli Manastir je obavezan utrošiti sukladno članku 4. alineja 2. i 

3. ove Odluke, u pravilu do isteka tekuće kalendarske godine, uz mogućnost prenošenja istih u 

sljedeću kalendarsku godinu u svrhu kumuliranja potrebnih financijskih sredstava za realizaciju 

izgradnje komunalnih vodnih građevina iz članka 4.alineja 3.ove Odluke. 

 

Članak 8. 

 Zabranjuje se javnom isporučitelju vodne usluge, odnosno trgovačkom društvu „Baranjski 

vodovod“ d.o.o. Beli Manastir raspolagati na bilo koji način iznosom naknade za razvoj, osim na način 

određen ovom Odlukom. 

 

Članak 9. 

 Obvezuje se javni isporučitelj vodne usluge, odnosno trgovačko društvo „Baranjski vodovod“ 

d.o.o. Beli Manastir dva puta godišnje: i to koncem listopada tekuće godine za razdoblje: siječanj – 

lipanj tekuće godine, odnosno do konca travnja slijedeće kalendarske godine za razdoblje srpanj – 

prosinac prethodne kalendarske godine godišnje, podnijeti Općinskom vijeću Općine Kneževi 

Vinogradi izvješće o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za prethodnu godinu. 

 

Članak 10. 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi može u svako doba donijeti odluku o obustavi ili 

ukidanju naplate naknade za razvoj po  ovoj Odluci, te istu smanjiti ili povećati. 

 Odluka iz stavka 1. ovog članka počet će se primjenjivati na potrošnju vode od 01.srpnja 2012. 

 Primjenom ove Odluke prestaje primjena odluke o dosadašnjem  ubiranju naknade za razvoj 

sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 11. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi“, od kada se i primjenjuje. 
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